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Натискають на уряд, щоби 
покінчив углевий страйк. 

НЮ ИОРК, 16. падолиста. —- Конгресмени нюйОрської 
дільниці Бруклина, котрих є вкім, вислали разом збірну те-
.ієграму до президента Кулиджа, просячи його о як найскоршу 
інтервенцію а углевий страйк та його покінченне. 

Підписані конгресмени пригадують урядови, що вЃи обЃ. 
цяв через секретаря праці вмішатися в страйк, як лишень до 
нього прийде, та показують на тяжкі терпіння незаможної 
частини населення. 

В місцевих газетах появилися оголошення товариства вла-
стителів копалень твердого вугля, в котрих вони заявляють, 
шо страйк ведеться через те, що майнери відкинули пропозн-
цію властителів, шоби працювати далі, а рівночасно вести пе-
реговори. Підприємці заявляють також, що вони годяться на 
арбітрацію. 

ПРОБУЮТЬ СТРАШИТИ СТРАЙКАРІВ. 

ФІЛАДЕЛФІЯ, 16. падолиста. — Вуглеве підприємство 
Джедо-Гайленд Ковл Ко. вислало до своїх страйкуючих ро-
бітників листи, в котрих заповідає, що страйк може тривати 
ло весни, якщо робітники не згодяться на арбітрацію. 

Уряд гейзелтонського дистрикту майнерської юнії заяв-
ляе, що властителі можуть тепер заключитн нову умову з май-
нерами, якщо вони згодяться зробити сей контракт на дов 
ший протяг часу. і 

ГРОМАДЯНСЬКІ З А Х О Д И Д О ІЮКІНЧЕННЯ СТРАЙКУ. 
ФІЛАДЕЛФІЯ, 16. падолиста. — Нові заходи до покіичен-

ня майорського страйку роблять тепер Керен, римо-католииь-
кий священник з Вилкс-Баре, та товариство купців з углевих 
д метриќтів. , 

Вони говорили з представниками майнерів та підприєм-
иів, але ше не можуть похвалитися ніякими успіхами. 

БОРОТЬБА З А ВИКОНУВАННЄ ПРОГИБіЦИ. 
ВАШИНГТО'Н, 18. падолиста. ^Преясгавннки Аитисалу-

нової Ліги, організації, котра найбільше причинялася до ухва-
лення прогибіційного закона, зявилися в президента зі скар-
гами на федеральний прогибіційиий уряя- Делегація нарікала, 
що урядники переслідують великих бутлегерів, а пускають 
плазом малим. 

У відповідь на сей закид заявив публичяо начальник про- ; 
гибіційного уряду в Ню йорќу, проти котрого були звернені 
сі закиди, що він свідомо держиться сеї політики, а се тому, 
бо він не має достаточного числа урядників, щобн переслі-
дувати всіх Малих бутлегерів. 

Д Е Д І В А Є Т Ь С Я Ц А Р С Ь К А Г В А Р Д І Я ? 
НЮ ЙОРК, 16. падолиста. — Нюйорські газети відкрили, 

що бувший царський полковник царської поліції.та потомок 
старинної шляхетської родини Мартинов служить тут за сто-
рожа при домі одного міліонера. Полковник говорив газетя-
реви, що в Ню йорќу є богато російської шляхти гіри найріж-
нійших роботах. Богато шляхти, алЄ йе все тЄ шляхта, що пред-х 
ставляється за шляхту. - . 4 dk 

ПРОТИ КАСОВАНИЯ підводних лодок. 
ВАШИНГТОН, 16. падолиста. — Урядники американської 

фльоти заявилися рішуче проти англійського плану заборо-
нити вживання підводпях лодок у будучих війнах, за яким за-
явився сенатор Бора., голо на снНатов ого комітету для загра-
ннчиих справ. Американські фльотиі комаядаяти кажуть, що 
вони були за таким гтяяяоаг підчас вашингтонської розоруж-
НОЇ коиференції, але ТЄПЄр ЙЃ ДУМКИ рііііучо змінилися. , 

С М Е Р Т Ь С Т О Л І Т Н О Т Ш Д І Я Н К И . 
ВЕСТЕРЛІ, Ровд Айленя, W. падолиста. — У Чарлставні 

померла нині у власнім домі ЕлязавЄга Примас, Іядіянка з 
племени Нараґеисет, котра рахувала собі 108 роки життя. Дати 
свого уродження вона не зима, але вона говорила, шо яко 15-
літна дівчина вона була на врочистім відкриттю зелізниці в 
1837. році. 

ПОЛІСМЕН АРЕШТОВАНИЙ ЗА ВИМУШУВАННЄ. 
НЮ ИОРК, 16. падолиста. — На приказ властителя одної 

реставрацїї арештовано Кароля Зумбу, нюйорського полісме-
на, котрий мав ЯШМсеїрЄстИврецЯ, предвтавитися за про-
гибіційного агента` ти зенягдати 108 долярів викупу перед 
тиШьШ4Л.` Арештованому відобрано сейчас його полі-
иійнгвідзняли тИгвипушеію на волю аж по зложенню кавції 
(бейлуу в'с^гіівтрети тисячі долирйц, 

НЕБУВАЛА ОБОРОНА. 
НЮ ИОРК, 16. падолиста. ^ H j f j j ^ , ^ , 

ѓо нюйорського дійЛРИкту џостшџцт f fcx дюд-й під заии-

властителя 

то не додфї Й ^ т м pN-і го 

І Г О Л О Д І В К А Н А Ш И Х В Я З Н І В . 

Дня 26. м. м. 'звернулась де-
пуй-ація від імені Організації 
Українців м. Львова до прези-
дента суду Червінського, в 
справі, голодівки політичних 
вязнів. У склад делегації увін-
шли пані: М.̀  Білецька, К. Ма-
дицька і панове: Целевич і Кін-
ка. Депутація заявила, що ук-
раїнське населенне стривожене 
відносинами у вязницях, і що 
всі обіцянки інспектора варша-
вських вязниць досі не викона-
ні і вказала на „болячки" спра 
ви, а саме: приноровлення над-
то острих дисциплінарних кар 
як нлр. заборона проходів вяз-
ням, заборону читати часописі, 
трудности у зустрічах вязнів з 
ріднею та знайомими (корот-
кість часу розмови крізь решіт-
ку). Зокрема звернула депута-
ція увагу, що поведінка вяз-
ничних органів супроти наших 
політичних вязнів є богато гір-
ша, ніж супроти таких вязнів 
иншої національності! (нпр. 
Штайгера) і що з цього приво-
ду українське населення є схви-
льованс. През. Червіньскі запе-
речив звістці, буцімто вязні го-
лодують уже пятий день, бо го-
лодівка триває щойно два дні; 
що деякі вязні вже припинили 
голодівку і що голодуючі не є 
політичними вязнями, бо є об-
винувачені в большевизмі, шпі-
онажі і нападах . на державну 
касу. Депутація дозволила собі,! 
пригадати, що царська влада 
саме за` тогосамого рода злочи-
ни переслідувала нинішніх до-
стойників польської держави, 
як пр`езидента Войцеховського 
і марш. Пілсудського, (відомих 
революційним партіям як това-
риші „Едмунд`' і „Віктор"). 
Вкінці обіцяв президент, якщо 
голодівка скінчиться, дати вяз-

(ням красше приміщсннє, скасу-
ватн ранішнє накладені дисцип-
ліцарні кари і решітку при роз-
мовах з гістьми та дозволяти 
на частійші проходи. 
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40-лігнл роковини громадянсь-
кої діяльності, д-ра Степана 

, Фе дана. 

В неділю 26. м. м. святковано 
урочисто ювиле'й 40-дітньої 
громадянської діяльности д-ра 
Степана Федака. В 12. год. 
пол. відправлено в Успенській 
(Волоській) церкві при числек-
ній асийті духовенства Службу 
Божу; співав хор „Бояна". 11о-
тім усі делегати львівсі кпх і 
краєвнх українських ус.ѓнов і 
організацій числом понад 2о0 
осіб зібралися' у - великій салі 
засідань „Дністра" зложити 
шан. Ювилятові привіт. О. міт-і 
рат Бачинський відчитав від-f ПІЛСУДСЬКИИ 
ручного листа о. митрополита j КИЙ. 
А. Шеитицько з бажаннями і 
благословенством для д-ра С 
Федака, як вірного християни-
на. Др. Ќость Левнцький при-
внтав ш. Ювилята від імени 
всіх присутніх та вручив йому 
мистецько виконану'пропамят-
ну адресу. 

Поліція арештувала якогось 
краківського інжиніра Ґермана 
Кляйнвахса, що приїхав 
Львова приготовляти підрібку 
стемплів. Замовив кліші за 1000 
зол., і 3000 листів паперу, засів j 
`у готелі „Австрія", винаймив 
окрему кімнату для „праці" 
вибирався з міліоном штук 
стемплів до Німеччини .̀ Май ще 
до помочі брата і в найбільшім 
роспалі інжинірської діядьнос-
ти мусів відвідати вязницю. В 
р. 1923 мав уже процес за фаль-
шування долярїв, а брата його 
шукали за ошуканство. 

Грошевий капітал втікає 
за границю. 

ЦАРСЬКИЙ ОРДИНАНСОВИЙ 
ОФЩИР 'І „НЄЗНАНИ жол-

НЄРЖ'. а 

Участь польського магната 
Адама Замойського у преіиді 
почесного комітету для святќо 
вання у Варшаві дня „Незнане 
го жолнєржа" викликала голос-
ний скандал. Один за другим 
член комітету відмовлявся від 
участи в ньому з уваги на осо-
бу, Замойського, про минувши-
ну якого появляються пікантні 
ревеляції. Граф Замойський 
був підчас війни офіциром для 
„спеціяльних доручень" при 
.головній кватирі Миколи II., а 
вчасі вибуху революції не по-
кидав цариці, при якій зали-
шився аж до її вивозу.'Нині він, 
як бачимо, великий польський 
-патріот, що дає свою почесну 
фірму маніфестаційним польсь-
ким святам. 

Г О Л О В А СІОНІСТІВ ПРО 
КРИМСЬКУ ЖИДІВСЬКУ КО-

ЛЬОНІЗАЦІЮ. 

Голова світової сіои істинної 
організації проф. Вайдмаи зая-
вив у Берліні представникам ні-
мецької преси, що жидівська 
кольонізація Криму не робить 
сіонізмові ніякої конкуренції. 
В Р О С І Ї — казав він — йде про 
кольонізацію 1,0 тисяч жидівсь-
ких родин та про створеннядля 
них дому. Дім цей не буде 
вправді жидівським, але буде 
він Д О М О М у всякому випадку. 
Про Конкуренцію для сіонізму 
не може бути тому й мови. Але 
треба признати, що по сіонізмі 
кримська кольонізація являєть-
ся другим з черги конструктив-
ним ділом економічної а поде-
куди то й психольогічної від-
будови .Жидів. Стоячи на тако-
МУ становищі сіоністи витають! 
кримський гіррект, незважаючи 

('На те, що ЙІН не иа^ттіякої стич-
ности з натї^у^еіптям жгідівсь-
коготгароду в напрямі відбуло-
ви жидівського осідку в жидів-
сьќому крЙк). 

с ь Ш ПРАВОСЛАВІЛЯ 

НЕРќВЃ. 
Собор пршткллто-г цермик аі 

В Р А Н Г Е Л Ь З Р Е З И Г Н У В А В З 
В І Д Б У Д О В И СВОЄЇ АРМП 

Відомий російський біло-
гва'рдійський генерал Врангель 
задумує перенестися до Брук-
селі, де вже перебуває генерал 
Денікін. Врангель остаточно 
зрезиґнував з пляну'відбудови 
своєї армії зі старшин і жовні-
рів російських розпорошених 
по балканських краях. Він роз-
вязав свій штаб і своє військо-
ве бюро, з чого виходить, що 
він уважає свою діяльність за 
скінчену. 

ФАДЬШІВНИКИ ДОКУЛІЕН-
ТІВ. 

Політична поліція відкрила 
в Берестю над Бугом велику 
шайку фальшівників докумен-
тів. Шайка фабрикувала ‚дов.о-
ди особисті", пашпорти та вій-
ськові книжочки. Шайку ареш-
товайо в ЇЇ урядовому помеш-
канню в часі праці. Забрано ба-
гато блянкетів, печаток, підпй-
сів і ин. Ціла організація скла-
далася зі самих Жидів. 

Иоєдянтися з йри 

Боротьба поміж першим мар-
шалќом Польщі і її нинішнім 
війсковим міністром приняла 
вже давно форми, які дійсно 
мало чести приносять голов-
ним акторам сеї історії та прес-
Т(жеви польських начальних 

ійскових властий. Востаннє 
повідомляють про нову шпиль-
ку мін. Сікорського проти 
марш. Пілсудського. Пілсудсь-
кому належить по закону плат-
ня 1-го маршалќа, яка була теж 
досі зазначувана у буджеті. Ко-
ли Пілсудського усунено від ак-
тивної служби, він зрікся сеї 
платні. Мін Сікорськин замісць 

простої куртуазії зберегти 
для формальности у буджето-
вому првлімінарі П О Л І С Ь К О Г О 

м-ства позицію „маршалок 
Польщі", `казав счеркнути її 
зовсім. Приќдонниќй Пілсудсь-
кого дістали нову зачіпку. 

КУХОВАР — ГРАФОМ I ЕПИ-
. СКОПОМ. 

У Римі арештували панка, що 
виступав як варшавський епис-
коп і як гр. Тарнавський. Є це 
з професії 39-літний куховар, 

має честь походити зі 
Львова і вже в 1904 р. перео-І 
дягнений за священика виман-
чував від людей гроші, а навіть 
одержав субвенцію. Попав на-
віть до віденських черців'„Ми-
лосерні Браття" і виказав, усім 
про своє графське походження, 
яке потверджував самовпевне-
ною поведінкою. Побував в 
Альзації, був караний за о-
шуство і прогнаний з Кракова, 
вступив до духовної семинарії 
в Невер, у Франції, і там по-
кравши документи на імя фран-
цуського священика, продов-
жував паломниче графське 
життя. На 10 літ щез з овдіду, 
скрізь виступаючи яК^гиїльсь-
кий граф і францу'ський св$іч, 
щеннк. Талант та й годі! 

ТРІИНЯКИ. 

З Риму доносять, що жінка! 
Атнета Колеѓга привела на CBiTj 
трійників мужеського полу. 
Двоє немовлят; матотѓ̂  зовсім 
нормальну будову і(ігііруться 
як найкращим здоровлям. Тре-) 
тя дитина має дуже довгі ноги, 
а шию апоплектика.. Лікарі ду-

{же зацікавилися тни випадком. 

В Я Ш Л Г Я Ц Н І І Т Т І 

до овжодоі Р О Б О Т И В 

FBI ІІМШИЙ яшшт шшп таї 
88 ПРУНД СТРТТ, Д Ж Е Р З исит% Н. дж 

ЖЕНЕВА, Швайцарія, 16. гіадолнста, — Францусбкі капі-
талістн зачали масово перевозити свої каг.італи в грошах до 
Швейцарії і до інших країв, шоби оминути „національну да-
ннну", яку правнтельство Пенлєве готовить на всі капітали у 
Франції. 

Се вже викликало паніку у француських фінансових кру-
Г И Х І Француські фінансісти бояться, аби у Франції не повто-
рилось се, що було в Німеччині, коли прийшла була там най-
більша скрута ізза натнеќў Франції на Німеччину. 

ФАШІСТИ У ФРАНЦЯ. 
ПАРИЖ, 16. падолиста. — У Франції появились уже фа-

шісти прилюдно. Вони вправді не хотять називатись фашіста-
ми, а тільки Лігою Патріотичної Молоді, та в се таки мета в 
них однакова як і в Італійських фашістів. 

Вчера був тут перший зїзд і похід француських фашістів 
у синіх сорочках. 

На їх зїзді говорив голова сеї Ліги, Піер Тетенжер. Він 
зясував програму Ліги, в якій осудив теперішнє парляиен-
тарне правнтельство, а домагався диктатора, подібного до 
Клєманса. 

Найбільше підпирає Лігу-бувший президент Франції А-
лександер Мільран. 

Француські комуністи ўладили ўдемонстрацію проти „си-
ніх сорочок". ' 

АГІТАЦІЯ ЗА СКАСОВАННЄМ ПІДВОДНИХ Л О Д О К 
В АНГЛІЇ. 

Л О Н Д О Н , 15. падолиста. — Відколи потонула англійська 
підводна лодка М-1 разом із залогою, в Англії ведеться го-
мінка пропаганда за скасованнем підводних лодок. 1 ` 

До гропаганди приєднались не тільки визначні політики 
і посли, але навіть деякі міністри і високі достойники анґлій-
ської воєнної фльоти. 

і Посол Кенворті пригадав з тої нагоди, що вчасі розоруж-
но$ конференції у Вашингтоні за скасованнем субмарин зая-
вилась Америка, Англія і Японія, а тільки одна Франція опер-
лась і розбила сі заходи. 

Преса також підпирає сю акцію і каже, що Англія повни-
на навіть відписати Франції часть довгу, щоби тільки згоди-
лась на скасованне підводних лодок. 

Р А Д А ЛІГИ НАРОДІВ. 
ЖЕНЕВА, Швайцарія, 14. падолиста. — Слідуюче зібранне 

Ради Ліги Народів скликано на 7-ого грудня до Риму. На по-
рядку нарад 5 0 ріжних справ. 

НІМЕЦЬКІ МОНАРХІСТИ. 
БЕРЛІН, Д4. падолиста. — Газети подають, що виявилось, 

що німецький міиістер війни Гесслер був у змові з німецькими 
монархістами і мав не перепиняти, колиб вони хотіли вико-
натн державний переворот. 

ВИБОРИ В ЧЕХО-СЛОВАЧЧИНІ. 
ВІДЕНЬ, 16. падолиста. — Тимчасове об численне голосо-

вання на послів до чесько-словацького парляменту, яке було 
вчера, показує,' що в Чехїї і на Моравії побілили чеські совл-
ялісти; в німецьких частях сих країв німецькі націоналісти; і 
в Словаччині хлібороби, які ставляться ворожо до Чехів. 

КОМУНІСТ ПРОТИ КОМУНІЗМУ. 
' РИГА, столиця Латвії, 16. падолиста. — 3 Podf втік ко-

муніст Дзєвалтовський, родом Литовець з Вильни, котрий у 
большевиків займав протягом 8 літ визначні й одвічальні 
місця. Він перейшов польську границю і там. його арештовано. 

Перейшовши границю, сказав, що покинув Росію, бо не 
може більше днеитнсь на большевнцьке обріхуванне та обма-
нюванне люднй неісѓнуючим і ніколи нездійснимим кому-
нізмом. 

РОЗЛОМ В УКРАЇНСЬКІЙ АВТОКЕФАЛЬНІЙ ЦЕРКВІ. 
МОСКВА, 14.. падолиста 3 Києва повідомляють, що в 

українській., православній автокефальній церкві прийшло до 
розлому. 

Частина автонефалктів виступила проти митрополита Ва-
силя Липківського, проти Чеховського 1 других 1 зорґанізува-
лась окремо. Нова група називає себе „діяльникамн". 

Вона тепер скликала свій зїзд в Києві. 

ЗРАДНИК. 
, л ВІДЕНЬ, U. падолиста Торік викликав був в. Албанії 
революцію молодий авантурник АхмедЗогу. "‚Т^ІГ^Ґ" 

Він зі сербські гроші зорганізував банду: ̂ JSSSl 
владу преміера о. Фана Нолі і посадив свою. По,0-о2Гв2е, '"' 
вороті Нолі, всі його міністри і визиачнійші псаіінмсша9огю П ' '' 
підпирали, втіклм затраннцю, а Сербія у відплату з і , г р о ш І ' 
зібрала собі частт, альбанської території, Проти сього вмету-

БОЛЬШЕвИіШ РС̂СТИЛЯЛИ В И С Л А Н Ц Я 
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З А Р І Д Н У З Е М Л Ю 

Під таким кличем несеться вічевий голос по нашій рід-
ній землі. По всіх більших містах І місточках Галичини, а на-
віть 1 по селах, відбуваються величаві віча, на яких висказуе 
нарід своє слово в справі польської аграрної реформи, яка 
хоче видерти українському селянинови землю, а сам край ско-
льонізувати польськими зайдами. 

Відчув нарід небезпеку 1 отце громадно спішить на по-
раду. Це перший ширший народній рух від коли наш край 
опинився під польською окупацією. До цего часу не можливо 
було того зробити не тільки завдяки утискам з боку поль-
ської влади, але й задля наших власних невідрадних обставин, 
задля нашого внутрішнього розбиття. Аж консолідація в на-
ціоналвиім таборі та створення Національно-демократичного 
Обєднання на західно-українських землях припинили хаос та 
розклад наших власних сил, відбудували в короткім часі наші 
полѓѓичні організації по місцях та заставили їх до праці. Ви-
слід тої роботи бачимо якраз у вічевій акції в справі оборони 
рідної землі. Відчуваємо тепер, що є якийсь центр, що є сй-
стеиа в роботі, а карність в рядах громадянства. у 

,Нд вічах виступають наші посли з П О Л Ь С Ь К О Г О сойму, а 
участь в них бере найактивнійша частина нашої інтелігенції. 
З вічевих звітів виходить, що сел'янство поставилося до тої 
справи дуже уважно, бо бере громадиў участь в вічах, особ-
ливо в дискусії. На вічах обговорюється загальне положення 
на західно-українських землях та на Великій Україні, а в той 
спосіб підноситься свідомість широких мас та облеѓщується 
самооборонну акцію. А це справа неаби якої ваги, „ ' 

Ми мусимо бути готові до найбільш завзятої боротьби в 
обороні нашої землі. До цеї боротьби мусить станути одно-
стайно весь нарід а вічева' кампанія'має тільки освідомитн 
широкий загал про ту небезпеку, яка спаде на український 
парід під Польщею, колиби була ухвалена польська земельна 
реформа. На всіх вічах ухвалюються однакові- протестаційні 
резолюції, які висилаються через українську сеймову репре-
зентацію до. польського уряду в Варшаві, а яких відпис пере-
силаеться рівнож до канцелярії Укр. Наш Дем, Обєднання у 
Львові. Цей матеріял буде потрібний до евентуальної дальшої 
боротьби на міжнародній арені, якщо закон той буде дійсно 
ухвалений. 

В звязку з тою акцією творяться по селах земельні комі-
тетн, які мають слідити за тим, щоби наша земля не попадала 
в неукраїнські руки. Способи до цего є всілякі, бо і другі на-
роди, а. навіть самі Поляки вели коЛись таку саму боротьбу 
з Німцями і залишили нам готові зразки такої боротьби. Як-
що ми будемо в тім напрямі освідомлені 1 зорганізовані, не 
буде мати приступу до нас ніякий польський зайда, навіть по 
ухваленню аграрної реформи` в Варшаві. Практично може 
польська аграрна реформа піти з димом, якщо сам нарід схо-
че пустити з димом будинки тих, що прийшли рабуватя на-
шу землю. ' 

К О Н Г Р Е С Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Х М Е Н Ь Ш О С Т И Й 

Ми вже згадували в нашім органі, що 14. жовтня відбу-
деться в Женеві конгрес національних меньшостий. -Тепер 
тільки-згадаємо про те, що з того конгресу вийшло та яку 

. ролю відоѓрали на нім Українці.' 
З рамени парляментарної репрезентації взяли участь в 

нарадах конгресу сенаторка 0 . Левчанівська, сенатор М. Чер-
кавський і посол II. Васильчук. . , 

І Сам конгрес був по своїй ініціативі і програмі конгресом 
властивих національних меньшостий, які ставилися льояльно 
до пануючих націй, а тільки домагалися з їх боку певної то-
леранції. Вже по тій причині не могло прийти між Українцями, 
а конгресом до певного порозуміння, бо ми не є ніякою на-
ціональною иеньшостю, а великою більшостЮ на своїх зем-
лях. А далі, ми цілком не думаємо оставати льояльними горо-
жанами польської держави, а домагаємося застосованій до 
нас права самовнзначеіпчя народів, або іншими словами хо-
чсмо лидобутисп з під Польщі та бути самостійним держар-
пим ЩШСЛГ. Українські делегати зложили тому в тім зми.слі 
відровіідайр-изу а тим, що возьмуть участь в конгресі тільки 
як обсерватори. До Українців прилучилися Білоруснни та 

. ^ к У ^ Ь с т а в а українських делегатів була цілком правиль-
иа. -ї̂ жгріес не брав, під увагу домагань національного само-
означення, ані не хотів розбирати положення поодиноких на-
ціональиих rpyrt. Тим самим не мав він для нас ніякої прак-
тичної вартости. Не можна було його знова злегковажити, бо 
всеж таки він є щойно початком Нової міжнародної інститу-
Шї, яка згодом може поширити'свою діяльність та стати нам 
в григодГ. Тому добре зробили наші делегати, коли виложив-
ши наше пріиціпове становище, зайняли вичікуючу позицію. 

конгрес не В` схильний пошири-
ти предмету џарад до меж до-
магань національного самоо 
значення, ані дозволити на роз-
слід 'положення поодиноких 
національних груп, ми заявля-
емо, що наша діяльна спів-
участь у нинішнім , кон-І 
гресі стане можливою що-І 
йно тоті, коли такий кой-
грес займеться не тільки о 
хороною національних, меншо-
стий розсіяних на чужих тери 
торіях, але також питаннями 
повного здійснення прав само-
означення і індивідуального 
положення поодиноких націо-
нальних груп. 

,А заки це станеться, візьме-
мо участь у конгресі тільки як 
обсерватори, висловляючи свої 
найщирійші побажання, щоби 
праці конгресу, навіть у цьому) 
обмеженому обсягу, дали до-
цільні насліді 

Анальогічну заяву склав в 
мені Литовців п. Ваянчкавскас. 

Дня 15. ц; м.,зібрані делега'ти 
конгресу принял'и тцкі резолю 

У. Н. С О Ю З - НАЙЛІПШИЙ ОПІКУН В 
НЕЩАСТЮ. ЧИ В И Є Ч Л Е Н О М Й О Г О ? О 
В С Т У П А Й Т Е Г Р О М А Д Н О САМІ I З А П И С У Й Т Е 

опише;. .... 
Кілька днів тому, в двох о-

кремих``статтях ми писали про 
мету та загальну програму пра 
ці- конгресу національностий у 
Женеві, що почався 14-го жовт-
ня. Ниі((!їіаеіі^перші трчнійші 
дані про його'учасників та хід І 
нарад. 

На передвступнім засіданню) 
конгресу ствердили, що ЗО 
груп, які заявили про свою у-
часть, вислали офіціяльних де-
легатів, або мали своїм преД-
ставником дотичного полѓѓич-
ного провідника. Головував на І 
цьому засіданню др.,ВільфанІ 
словенський посол до ІталіЃї-
ського парляментў, вибраний 
на пропозицію гр. Сєраков-
ського, представника польської 
національної меншости в Ні-
меччині. Конгрес був склика 
ний трьома діячами: д-ром О-
сипом Вільфаном, д-ром Пав-
лом Шіманом, німецьким по-
слом у латишському парлямен` 
ті і Тезою де Шулль`о, rpflorioidj 
мадярської секцїїДі^Й, Нрцій у 
ЧехослОваччині. Як відомо, ме-
та конгресу була дуже загаль-
на і досить нереально зясована, 
а саме:, зібрати представників 
усіх національних меншостий 
для виміни гадок як найти роз-
вязку проблеми національної. 
Кажучи ще точнійше: конгрес 
мав сформулувати деякі спільні 
принціпи, на основі яких-наці-
ональні меншости могли .би 
найти M O D U S V I V E N D I . а навіть 
гармонійного співжиття з наці 
ональними більшостями, себто 
пануючими. Дискусію на тему 
внутрішнього положення поо-
диноких меншостий, їх своє-
рідної ситуації та недостач 
протести, звязані з цим поло 
женням, програма заздалегідь 
виключила з нарад. 

Вже ця одна вказівка може 
дати вдоволяючий погляд про 
атмосферу, в якій могли орохо-
дити наради. Усталивши кіль 
ка принціпів щодо денного г.о 
рядку, вибрали тісний комітет 
для приготування праць кон 
гресу. До цього комітету, скла-
деного з 12 осіб, вибрано пред-
ставників таких націопально-
стий: Мадярів, Вендів, Данців. 
Українців, Поляків, Жидів, 
„Карпаторосів", Сербів, Нім 
ців, Білорусів. 

Перед кінцем засідання Укра 
їнці та Білоруси поставили вне 
сок з мотивами, щоби- конгрес 
зайнявся також питанням само-
означення народів. Передвступ 
нс засідання рішило відослати 
цей внесок до комітету, а комі-

Ітет дванайцяти відкинув цей 
внесок посла Васильчука, що) 
мав на меті поширити програ-
му конференції. Так само від-
кинули нове домаганпє Маќє-
донців, щоби їх допустити до 
співучасти. у 

Представники Українців та 
Білорусів, за підписами посла 

Єреміча, як представника 
Білорусів Ѓсенаторки О. Лсв-
чанівської, сенатора М. Чер-
кавського та посла П. Василь-
чука, склали 14. ц. м. ̀ таку за-
яву: 

„З нагоди першого конгресу,' 
що зібрався у Женеві представ-ім5тУ- П Р - - И Д П , поручають по-
ників зорганізованих напіо-

в тім, чи ця спроба' е'-Добрим 
засобом до' розвязки пробле-: 

Розумно є оминати драз-
ливнх справ на міжнародніх 
конгресах, щоби вдержати гар-
монійну атмосферу. Але не зо-
всім розумно є зрікатись pos-j 
сліду реальних обставин, в я-
ких лшвуть, народи,, коли ме-І 
тою нарад та резолі 
права цих:обставин. 

щііі е п 

БЕИОН, Н. ДЖ. 

До Українського Громадянства 
в Бейон, Н. Дж. 

В. Шановні Громадяни і Гро-
мадянки міста Бейон, Н. Дж. 

Минають дні, місяці; минають І 
літа, як ми українські мешкай-

ці Бейону поселились тут в ма-
лім але промисловім місточку. 
Бейоні. 

Позасновували запомогові 
організації, себто відділи, брат-
ства, сестрицтва і товариства, 
бо се перша вимога життя ко 
ждого досвідченого Українця. 
Маємо свою українську церкву. 
Маємо своїх українських про-
мисловців, але всетаки чогось 
ще бракує. А іменно брак нам 
сво'єї катя.'І сей брак хати да-
ється так тяжко відчувати,' що 
аж соромно показатись іншим 
добколцчним містам публично. 
Український j Американський 
Горожанський Клюб видячи, 
що всякі запомогові братства 
тавариства не можуть самі з 
се діло братись через те, бо ма-
ють членів в асекурації ріжних 
поглядів — скликав від себе за 
гальні збори на неділю 11-ого 
жовтня м. :л. На тих зборах я 
вились репрезентанти слідую-
чих організацій: Від. 213 У. Н. 
`Союза, А. Бирич; А. Баглай, 
від, 167 У. P. С; А. Басараб, М. 
Росоловський, від. 81 Прови 
діння; М. Мороз і Куз Гриник, 
віД. Укр. Ам. Гор. Ќлюбу, Юр-
ко Бойко, Юрко Телішевський 
і С Готра. 

Майже всі Щирі Українці 
'вилися на гали, щоб додати ду-
ха до дальшої праці. Юрко 

ѓБойко предсідателював а Юрко 
секретарював! 

країнцям бачити добру гру, 
спів і танок. -

Драма Івана Франка „Украде-
ке щастє", яку дали 25-го жов-
тая, оставила глибоке вражін-

слухачів. Сама по собі 
паса наскрізь, просякнута дра-
матичними моментами і п'ри чи-
танню вражає .глибітрю ймі-
сѓу. Брак місця не позвўоляе за-
станс^івтвд'ц подрібно на ній. 
Хто цікавиться, раджу; прочи-

^ а т и . Головні ролі 'були в рукахі 
' знаних артистів: Карданів ^ЃНарешті П#ЩЩ$ІЬЩФС 

(жан'дарм), Г у р ^ к о г О ^ , (^Ми----
Кола, галицький селянин-серед-; 
няк) і Троїцької — (Анна, жена 
Миколи). 

Коли дивитись на гру Кар-
даша і Ґурського, мимоволі пе-
реносишся в ^(иїв на велику у-

ци: 
1) „Національно-культурна 

свобода є таким самим добром 
культурного світа, як і релігій 
на. Цю аксіому повинні всі при-
знати як етичний принців для 
національних взаємин і вона 
повинна найти свій вислів у по 
зитивних державних законах та 
засобах державного життя. 
Згідно з нею, кожна держава, в 
якої межах живуть також инші 
національні -групи, повинна за-
безпечити цим громадам права 
свобідногр та господарського 
розвитку, а її членам повну во-
лю користуватись усіма грома-
дянськими правами. Признання 
і практичне дді,йснення тих 
принціпів творять передумову 
для порозуміння між народами, 
а тим самим передумову евро-
пейського миру". 

2) „В європейських держа-
вах, в яких межах живуть та; 
кож инші національні групи,^Телішевський 
кожна з тих груп зокрема по-; П о довших нарадах Іван'Мель-
винна мати право в своїх пу- Н и к в с в о ї м рефераті- обяснив 
бличиих законних орґаніза- ц і л ь д о м у . Т о д і Приступлеио до 
щях, згідно З своєрідними об- з а г а л ь н о г о Г О Лосовання над 
ставннами, зорганізованих те- j назвою дому, себто іменем кор-
риторіяльно чи індивідуально, 
плекати свою народню культу-
ру та її розвивати. У цьому пра-
ві самоправління бачать делє-
гати шлях, іііоби в згаданих 
державах витворити льояльне 

порації. На внесок гром. Нико 
ли Сеиика, попертий гром. Пе-
тром Борисом, щоби корпора-
ція носила назву Укр. Ам. Го-
рож. Клюб, назву сю принято 
більшостю голосів. Відтак при-

співробітництво всіх бьтьшо-Цуплено до впису членів^яким 
стии та менщостий, без.кон-;чином Укр, Ам. Гор. Клюб зріс 
фліктів і також поправити ї; 
взаємини з иншими свропей 
ськими народами". 

до числа 65 членів. 
Тому лучімся і вступаймо до 

Укр. Ам. Гор. Ќлюбу при 45 Іст 
3) „Зогляду на те, що eBpo-j21 ўлиці. Мітинги відбуваються 

пейський мир'можливий тільки, що суботи о 7. ѓод. вечером, 
на підставі справжньої волі до 
порозуміння між національно 
стями, Ліга Націй матиме за-
завдання зайнятись близше за-
собами здійснення прав нац. 
меншостей, сформулованнх у і 
цих резолюціях, згідно з ясно) 
зясораним завданням Ліги 
дн.'21. вересня 1922 р. Орґані-
зовані національні Групи в Ев-
ропі мають сильну волю причи-
нитись по змозі своїх сил, що-
би Ліга Націй здійснила цю 

нальних груп; - які підпали під 
чужу владу,ями представники 
українського та білоруського) 
населення, прилученого до 
Польщі проти його волі, стаєр-
джуежо, що наш'і оба народи, 

а також можна кождому Удсра-
їнцеви зайти туди кождого 
чсра по всякі інформації. 

ЗА ВИДІЛ УКР. АМ. ГОРОЖ. 
К Л Ю Б У . ^ - ^ ^ 4 

Микола Смик, голова; 
Іван Мельник, реќ. секр. 

НЮ ЙОРК, Н. и. 

Український Театр в Ню Йорќу, 

Від аматорщини до! дійсно дбати, щоби згадані резолюції a . , - . U M n ; „ 
подати до-відома членів ^ S f f i f i i J P і іЦя в кер^ицю., (Штадка ЩЛГ. Націй. 
. 4) „Конгрес висловлює щи-{ 
ру подяку всім міжнароднім 
організаціям, .які займаються 

тавка) доіздоровоіго розўмін 
JHH україиськЬї штукиќ вШі тух 
лої „отсебятинй". ho Т О Ч Й О Ѓ О ' 

сера дали можливість нам У- публикн. Всякому, хто хоче по-
бачити дійсну артистичну гру, 
я раджу не пропускати нагоди 
Прийти до Народного Дому. 

Пару слів про пубдику. Днв-
но воно якось! Прийде наш чо-
ловік до американського кіно 
або театру, дивиться мов води 
в `рот..набрав,' тихо, ані мур-
мур... А тут ррийде, Щ І . С Ц під-
нялась, ГФ^Щ^^ЩТШ. 
‚ковта" зпщі1сус;ддІгкащла'ннє, 

шуканнє №ФІФШЖЖЇ-І 
нарешті mwmmmwia?-
ленне. Ви_думаєте тр, все? Ні! 
Нараз хтскь починає булька-
ти соду з флящки... Так би, зда-
еться, і` булькнув фляшкою по 
голові. Стоїть.‚артист і не знає, 
чи йому починати, чи що. 
Видиш як лице йому міниться і країнську одену і забуваєш, що І приймає всі кольори, запал 

це діється в Америці. Карлаш і 
Гурський не істнують. на сцені:J 
цілковито втіляються в особи 
героїв песи і вводять нас в жит-
те тих осіб з їх почуваннями, 
долею` й недолею, сміхом і яла-
чем. Гурський дає нам селйни-
Ha.'TaKoro.̂ Koro.Aae Іван,Фран-
ког доброго .Українця,Улаабо; 
вольного, чутливого сімянНнаі 
якого недоля приводить майже 
до боікевілля і врешті до'вбив-
ства. Чудову постать жапдар-
ма дав Карлаш,який.під мунду-, 
ром цісарським мав українське 
серце,' але зневірене обстави-
нами життя і тому зле і непо-
стійне. Шукаќне смерти приво-
дить його до конечного фіна-
лу — сцена забиття його Ми-
колою. Ся сцена особливо про-
йшла добре (що так рідко вда-
еться) і жах на хвилю опану-
вав слухачами. В грі Карлаша і 
Гўрськокр^ не можна ані на 
хвильку, замітити якоїсь вто-
мн або невідповідного' руху. 
Весь час воню-приковую'ть гля,7 
дача до своєї гри. Пані Троїцьг 
ка була на висоті свого завдан-
ня як ніколи. Можна сміло ска-
зати,' що її чекає бЬискуча'бу-
дучність на сцені. 

ТакоЖ; Ордииськн% Ордин-
ська, .Кардювич, Кото.вцч і Ко-
товичка- дуже добре грали свої 
ролі. Зокрема Ордияський, я-
кий- щойно почав грати на сце-
ні, виявляє надзвичайну еруди1 

цію гри, ̀ особливо'- розмірність 
рухів, і при чудовому голосі, 
він може пійти далеко наперед. 

В сім сезоні хором дирцґуіе 
п. Карлаш. В ролі диригента він 
вповні на висоті Стоїть. Ню-
йорська публика слушно оці-; 
нила Театр Народного Дому, 
доказом чого переповнена ra-J 
ля при кождій виставі. Карлаш 

ГурськИй стали любимцями 

весь луснув... і все. Діти, поза-
сувавши пальці в носи, в заду-
мі дивляться...,, де еріжнобарв-
ні лямпки або на того, хто соду 
продає. Воно правда, діти ду-
же жваці козаки, але їх родичі 
могли би тримати при собі, як-
би хотілил. Гей, люди добрі, 
цора зрозуміти, що свій театр 
Треба ще.більше шанувати ніж 
чужий! 

Гість. 

(Далвший тяг 'дописий на ст. 
І ; ;';v.' 4-ІЙ). ' 

ПОДЯКА. 
Б Е Н Т Л І В И Л , ПА. 

Отсим складаю сердечну по-
дяку У. Н. Союзовн за уділеннє 
мені запомоги з фонду бідних 
в сумі $50. Най Бог помагає 
всім, хто е в У. Н. Союзі на-бла-
го українського народу і на 
славу У. Н. Союзови. 

Іван Фари няк, 
член від. 109 У. Н. Союза. 

в 
І УВАГА! ЙОНКЕРС, Н, Й. УВАГА! 

УКР. Х О Р їм. М. ЛИ СЕНЌА 
і —-- урлджуе., 

В Е Л И Ч А В И Й 

В честь Т. Шевченка 

В НЕДІЛЮ, 22 ПАДОЛИСТА С.Р. 
в P R O S P E C T H A L L 

49 В а м . Vi .t . Are., Yo-ker., N. Y. 
і Поч. концерту о год. 4. попол. 
В тім концерті виступить також мо-

лодечнй' хор шкільнкх дітнй. 
Управитель обох хорів M. Фе тюк. 

По концерті БАЛЬ до півночн. 
Проситься всіх Українців і Українок 

з міста ИонкерС І околиці прибути на 
сей концерт та помянути нашого бать-
ка Кобзаря не злим тііхим словом. 

На бали буде пригравати перворяд-
на музика. 
269,71 Ксчкітет. 

УВАГА! ШИКАГО, ІЛЛ, І ОКОЛИЦЯ! УВАГА! 
Заходом Жіночої Січи ім. Укр. Мати і Аматорського 

- Спів.Кружка „Молодий Боян", устроеться 

І З Ѓ в е л и к и й к о н ц е р т ^ 

б№іт, ДНА 22-ГО ПАДОЛИСТА 1925 РОКУ 
В УКРАЇНСЬКІЙ ГАЛИ, 4980 SO, P A U L I N A S T R E E T , CHICAGO, ПХ. 

Початок концерту о 4-ій год. попол. — Вступ $І.501 $1.00. 
Ігроітшіа концерту велика I зацікавлююча. Крім -tii-Яв, соль та дуетів 

шістутштн буде молода ачов.ччка, зиаменита укр. скрипачка, пил Марійка 
О . Ьілнк, як також П товарншка з консерваторії -аДо-pae сольо на ѓпні, та 
ще другі, ка шо кожднй дістане програму до рук. " ̀  

- Ш' по К О Н Ц Е Р Т І ТАНЦІ до пізноќ, гіочи 
Родюіаі! Приходіть всі нааюбуватись нашо'ю українськ-ю піснею та 

музикою І своїх знакомих припровадьте позаяк треба потанцювати на пу-
жт"?? т з м б а в и т и с ь ` Просяться ЦЗЯТН громадно як найчясленнійшу участь. 
267-71 К о г - . — 

^.а-.-а-..- и, .нѓ.. --имннггься в и к о н а н н - Т9Г0, щ4 дає авторі 
розвязкою проблеми нацю-'від нерозмірених рѓухів аматй 

що находяться на власній на-, нальних, меіщдостей і прохає їх р і в д о . П 0 В І Н П - г гармонізації і 
тональній території, одній тре- продовжувати свою працю контролі рухів, і, нарешті Від І 
типі всієї польської держави,ізпдно з своєю величною мето- китайських вусів і гумових no-
творять переважаючі націо- "` 
пальні біЛьшости, для яких ми 

гресу е тиьќн мінімальні дома-
ганця нащональиої охорони Ірії. При: 

домагаємось повного здійсней-
ня грав самоозначення, забез-
печеного їм мїжяарбдніми за-
конам'и. ' ' . 

„З огляду на те, Ідо ирєдмс-
том нарад і рішень цього кои-іда спроба н̀вйти пороз̂ уміиняі 

'З нагоди згаданого конгресу, 
орган союзу національних мен-
шостей у Німеччині (Поляків, 
Данців, Лужацькнх Сербів, Ли-
товців, Чехів) „KuItunrille' 

між народами^. Першою в TCT0J 

Я К Р А З Н А Ч А 

j - : ' :,ІК!,Ч, 
J йінвйѓ. у; к ..-г.іп.̀ ."-

аТ.гуггі̀  .у "атІЯСИ і: .1.6 " 

і і!ічі:ітй обтооок в Ь акті і з ^ Т н ^ ' Г і і И а г л т .тиі.г. 
`̀  ̀ "-ічоМ `.'уго'н тіѓ. 

, Д Е Ч Е Р С 8 . ( Щ О № ' ' ' 

яирнз в нору і всі 

сів, котрі мають усе великий! 
нахил у аматорів відклеюва-

'Рѓись` на сцені в самий трагічний 
момент песи, до справжнього 
гриму — ось той шлях ПО яко-
му пішов УКТ-АТНСЬгОІРІ ТЕ-

стверджуе факт, що цього ро-ІАТР НАРОДНОГО ДОМУ в Ню 
п я п ' " НИорку під умілою режисурою: 

СІ Володимира Кедровськаго. 

тні ав 1 то.анти пні, в %Ш ви 1Г 

Заиовл-ти на адресу: _ . J В О р А л 



Ч. 269, і 

С В О Б О Д А , СЕРЕДА, ів-го ПАДОЛИСТА, і93б. 

З ІСТОРІЇ КАРМЕЛІТІВ, ) 
Голосна подія в мурах Львів 

СЬК0ГО кармелітського мова-
стнря не покінчиться тільки на! ПОЛІЦІЙНИХ доходженнях та ѓа-
ЗЄТНИХ сензаціях. Вона набра-
і а вже широкого розголосу в' 
'ЦІЛОМУ краю а то й заграницею 
ќспНк`тШіА до щоденних 

ГОЮ пІзЩШШШ% ШО'ЗІ-СЛАЛО `іШШ^гШ^пу КАРУ НА.M^AWJJE^oKdpl-
ТА В УМЕРТВШВАШГЮ"ПРЬЖИВА-
да „ПОбОЖНІ шЩіЏЇЇ№ ' '; 

ОЦЯ трагічна подія набирає 
тинбільшої ваги, що вона скла-ЛАСЬ ЯКРАЗ в одному з найбіль-ШЕ ЦІНЕНИХ та шанованих мона-,ТСТИРІВ У Львові. Кармеліти по-ІРУЧ Бернардинів записалися ЯРКО В історії т. зв. польського ЛЬВОВА і разом з Ченстоховою ВІДОЃРАЛИ чималу ролю в часі, ВСЯКИХ воєнних заверюх. j ПОДІБНО як Ченстохова СВОЇМ „пшеором" Кордецьким ОБОРОНЯЛАСЯ по геройськи ne-J РЕД ШВЕДСЬКОЮ навалою, так БЕРНАРДИНИ та Кармеліти були БАСТІОНАМИ Львова у війнах з ХМЕЛЬНИЦЬКИМ та шведським КОРОЛЕМ Карлом XII. В ЧАСІ ОБЛОГИ Львова Хмель-ННЦЬКНМ, Кармеліти зі своїми МУРАМИ були недобутою твер-ДИНЕЮ, шо. встоювалась.перед УДАРАМИ козацьких полків. На-ВІТЬ КОЛИ полк. Кривоніс добув ВИСОКИЙ Замок і повів рішучий НАСТУП НА вал'и самого міста, КАРМЕЛІТИ стали запорою до ДАЛЬШОЇ акції. Своїм доміную-

ЧИМ положенням боронили во-НН БРАМ самого міста і тільки 

ВИКАЗ ОРГАНІЗАТОРІВ З ЮВИЛЕЙНОЇ КАМПАНІЇ 
ПІСЛЯ ЧИС-Ity ЗОРГАНІЗОВАНИХ НОВИХ ЧЛЕІІІВ ПОВНОЛІТНИХ: 

добуттю Кармелітського 

По 2 членів зорганізували: 
В-, 4. Семен Кусень, Джерзи Ситі,, tt Д ж . , J 
fa-,; 7. Іван Когут, МкАду, Па, ' і 
r P-9-афат Ќостів, МкАду, Па:' 
Р Ћ: М^-ило Баглай,' Вруклий, 'Ні Я . . 
,і 38. Юстина Яисиц Рочестері Н..И. 
" ІѓЃ M H X a i j i o Вільчинський, Овбурн, Н. 
,, ..,.62. Ілько Процишин, Голийрк, .Масс. 
д'і . 54 . Григорій Трусевич, Джерзи `Ситі, Н. 
„ 56, Мартин Петриќ, Вілінг, В.1 Ва. 
" $ і ' Й - С и л ь Матвіяс, Петерсон, Н. Дж. 
,, 73. Микола Пшоновський, Правіденс, Р. Ай. 
„ у 81. Михайло Шуба, Куртіс Бей, Мериленд. 
" ` `о'і М и х Є й л о Вітовський. Куртіс Бей, Мд. 
„ 83. Роман Карбівник, Філяделфія, Па. 
м „ .Андрій-Вишиваний, Філяделфія, Па. 
" ХГ ї$иен Петрочко, Олифант, Па. 
„ 94. Петро Войтович, Гемтрамк, Міш. 
„ „ Иосиф Морозовський, Гемтрамк, Міш. 
„ „ Олена Курочка, Гемтрамк, Міш. 
,. ,, Онуфрій Курочка, Гемтрамк, Міш. 
" ,#чо М и х а й л 0 Кулинич, Гемтрамк, Міш. 
" 12-!' В а с и л ККолодрубець, Мілвокі, Віс. 
щ Ю7. Іван Матейчук, Геммонд,. Інд. 

„ Иосиф Мудрий, Геммонд, Інд. 
., -.112. Константи№ Кардамаш, Клівленд, О. . 
, 1 1 7 - Семен Кучма, Ню Иорк, Н И . 
, 118 Михайло Сарахман; ГИтсбург, Па. ) ' ІЃЎ!' М а р і я ђрт-У Янгставн, Огайо. 
' їй!' 5АСИЛЬ

 Монастирський, Вудяавн, Па. 
і 1 ) 28 Володимир Каршель, Лорейн, Огайо. 
, 129. Михайло Дзярський, Вайтстон, Н. И. 
, 137. Микола Підгайний, Вест'істон, Па, 
' , ї - ! в а н РуД-вський, Вест Істо`н, Па. 
; 147.̀  Іван Онишканич, Алентавн, Па. " ' ' 
і j - Федьо Мицьо, Алентавн, Па! ` `̀  п " 
, 152. Онуфрій Голошівський, Нюарк, Н. Дж. 
, 157. Павло Каняк, Бенвуд, Вест Вірджінія. 
, 163. Михайло Паранич, Філяделфія, Па. 
, ,, Иосиф Федюк, Філяделфія, Па. і 
, 168. Григорій Геба, Перт Амбой, Н. Дж. 
, 172. Михайло Боднар, Ню Йорк, Н. И. 
, 179. Михайло Петрівський, Сейнт Лўіс, Мо. 
, „ Вйснль Тустановський, Ст. Лўіс, Мо. 
, „ Василь Щупляк, Сейнт Лўіс, Мо. 

181. Микола Шпак, Менвіл, Р. Ай. 

як ПОДАЮТЬ львівські літописці — ПРИГНАВ на білому коні аж НА ГОРБ (де'нині'ло№ськийду-ХОВНИЙ семинар) і обнявши ПРОВІД НАД батеріями, казав ПО-ВЕРНУТИ весь огонь в сторону 

182. Онуфрій Зубар, Пасейк, Н. Дж. МОНАСТИРЯ можна було подума-І " } 9 0 - Павлина Пайончковська, Пеорія, Ілл. ТИ О ПРИСТУПІ на т. зв. босацьку " JSJ- J-?8" ТКАЧ. т 20й . Н. И, .. 
Г- " 1 92. Петро Ірха, Геркімер, Н. И. БРАМУ, ЯКА с тоя^ менше Б.ль-; ЩЕ. В а с 5 л ь Лецин,РД^РР.зи Ситі, Н. Дж. ШЕ В полорині віддалена ГЮМІЖ. 206. Михайло Пророчоќ, ВунЬакет, Р. Ай. 

Кармелітами'а ІНИНІШИЙНІІБУ, irt',208. Яків Стаднір, Скрентон, Па. ЛИНКОМ „Дністра". " 2П. Олекса Тіцький, Стейплетон, Н. й. ТОДІ ТО сам Хмельницький —! " Ж ^У 3 6 0 ГРИ"И К- Д^. 'і 
`222, Олекса КобилінсЬкий, Томастон, Конн. 

„ Михайло Шипінка, Томасто'н, Конн. 
„ Стах Бдажко, Томастоя, Конн.,. 

225, Стефан Патин, Діслодж, Мо. . 
234. Юрій Гвіздь, Елізабет, Н. Дж. 
235. Олекса Невойда, Росфорд, Огайо. 
239. Іван Хмелик, Філяделфія, Па. 

л „ Юрко Нечипор, Філяделфія, Па. 
цієї нездобутоі запори. . : Щ .J243. Теод'ор Каргілюк, Вест Гіулман, Ілл. КАЖУТЬ, ЩС( саме тоді велика' „ 25г. Василь Козир, Клівленд, Огайо. 

1 „ Катерина Козир, Клівленд, ргайо.. 
„ Григорій Коростенський, Клівленд, О. 

252. Панько Ґошко, Шікаґо, Ілл. 
271. Григорій Левуш, Елмайра, Н. й. 
277. Олекса Курило, Гартфорд, Конн. 
295. Олекса Цепко, Акрон, Огайо. 
296. Василь Каліндвський, Арнолд, Па. 

„- Антін Гарачмак, Арнолд, Па. 
299. Петро.Судин, Бофадо, Н. й. 
306. Теодор Федуняк, Лінден, Н. Дж. 
309. Іван Кінаш, Сагінав, Міш. 

„ Ева Кінаш, Сагінав, Міш. У 
311. Стефан Федірко, Джезуп, Па. 

„ ,, Микола Федірко, Джезуп, Па. 
,?9№і ГРИ'горій ХхШо^ШШ'^іесгер, Н. И. 

ҐЮМБА впала зі сторони обо-РОННОЇ БАШТИ (нині ще оста-
лась ВОНА майже в. цілости) і ПОКОТИВШИСЬ під ноги коневі -МАЛО НЕ розірвала самого геть-, МАНА. ЩАСТЯ, що сполоханий. 
кінь стрибнув в однўі, мить і, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ вийшов цілий з. НЕБЕЗПЕКИ. ЩОЙНО шведський король, КАРЛО XII упорався за одним МАХОМ з кармелітською твердн-I-W . . 'V'WIJPJM № ЇМЯІІСКРОБАЧ-, РОМЇСАГ№, НІЛ-

М РІГГУІ- - -Л' сТЙЯірТіюх, Феш'КСВІЛГГ КОЛИ 'не` міг діждатись cko-' РОГО заняття Лвова, сам особи-
СТО, з одною ескадроною ceoixj ДРАГУНІВ пігнав під мури міста. ПОТІМ повернув на Високий За-
мок і почав шукати " своїќ І ВПРАВНИМ оком т. зв. слабого МІСЦЯ. Рішив, що найкраще по-ЧАТИ з босяцької брами. Заки ЙОГО генерали розвинули своїі ЧАСТИНИ до наступу, Карло ХП ПРИГНАВ в ночі з драгунами під) МОНАСТИР і перший з витягне-
НОЮ шаблею вискочив на йо-
го МУР. 

Тоді вирізав цілу, залогу, яка БУЛА заскочена ненадійно у сні 
І не пощадив нікого — навіть МОНАХІВ Кармелітів,'що так за-
взято боронились. 

Ще богато згадок про слав-; 
ний кармелітський монастир 
залишилося у давній J$$?P"1 
Львова, а навіть у недавній з 
"і-нятного 1918 p"^ "tel ііТзтвД-І 
ки дають ттлькн"вД(ІШЙ,' UIOJ 
Кармелгти поруч Ченстохови 
належали До тих святтУщіві WjM 
ми польська суспільнктТУт^-Т 
-та дорожити. 

Та історія цих Двох монасти 
Рів закінчилася 'дуже cyMtfol 
завдяки двом монахам і двом І 
подібним трагедіям, яких} ѓеро-
ями були —тут ке. Копач, аі 
там у Ченстохові,' ославлений 
хс Мацох. 

Д А Р І И І " 

„ ' Дмитро. Савчнн, Фсніксвіл, Па. 
„ ,.338. Микола Опар, Монессен, Па'. ' 
„ , 347. Стефан Чопик, Мілвіл, Н. Дж. 
,;і 350.4. Дміітро Крцницький, ОгемфорА, Конн. 
„'. ШКМђр АІщріїв, Роч'естер, Н. И: .м.^ 
„, „.. Ксаверий Воробець, Рочестер, Н. И,. 
„. 370. Яків'.Щвець, Ню Гейвен, Конн. . ., 
„ Зої. Дмитро Іванушка, Денбури, Конн, 
„ 384. Дмитро Яворський, Карнегі, Па. 
.. 385. Петро Чучман, Мінеаполіс, Мінн. 

„ Петро Бутрин, Мінеаполіс, Мінн. „ ЙОСИФ Греськів, Мінеаполіс, Мінн. 
„ Лука Харчишнн, Мінеаполіс, Мінн. 

По 1 членовн зорганізували: 
6. Ів., Климишин, Гейстінґ ан Гудсон, Н. Й 

^7. Андрій Капітула, МкАду, Па., 
9. Адам Прус, Сейнт Клейр, Па. 

11. Василь Товонюк, ЗейнСвіл, Огайо. 
14. Григорій Бегар, Ню ЙОРК, Н. Й. 
17. Андрій Віглій, ЯНГСТАВН, Огайо. 
21. Микола Коцан, Бінггемптон, Н. Й. 
22. Михайло БілінСький, Бруклин, Н. И. 

, „ Іван'Коптюх, Бруклин, Н. И. љ „ 
л ir25k .Семен Ядловський, Джерзи CHVI.H. ДЖ. f 
ІН t 'іУвлхяйло Угорчак, Джерзи ^МКШ^ 
„ Омелян Ревюќ, Джерзн Ситі,'Йѓ Дж. Ф 

. „- Волод. Лотоцький, Джерзи Сип, Н. Дж. 
^S,' Іван^Каштангок, Джерзи Ситі,Н.Дж. , ; 

Д^Зб. Марив+Іовак^ Рочестер, Н. И.. , 
Марія Хо дяк, Рочестер, Н. И. . 

`ті`` ^ШШцшю, Рочестер,- . Г И ? 
1 „ ' Ксйія^гЛіька, Рочестер, R Й. ' 

й Настя Петрів, Рочестер, Н. И-
„ Катерина Луцишин, Рочестер, Н. И , 
'„ Марія Білей, Ррчестер, Н. И. 
„ Анна Скробач, Рочестер, Н. И. 

' 45. Іван Юзьвяк, Філяделфія, Па. 
„ Іван Шманда, Філяделфія, Па. 

, „ Дмитро Стриковський, Філяделфія, Па. 
47. Павло Маґировський, Милвокі, Віс. 

`У „ і Михайло Адамчук, Милвокі, Віс. 
, 4% Йосиф Катулька, Вйкс Бери; Па. 
У 56. Петро Вітенько, Вілінґ, Вест Вірджінія. 

Стефан Грушкевич, Вілінг, В. Ва. 
Аитошків, Вілінг. В. Ва. ні . 

, Філн. 

94. Андрій Махниќ, Гемтремк, Міш. 
' `{ , Василь Лотовський, Гемтремк, Міш. 

,гіУб." Тимко Ѓурин, Наварет, Па. 
у99. Тимко Грабас, Вілкс Бе'ри, Па. 
101. Сава Мацевка, Експорт, Па. 

АйнИ Стадник, Клівленд, О. 
Константин Стадник, Клівленд, О. 
"̀ 'іан Пуньк.о, Милвокі, В і с . 

Іаи БЕРЕЗОВЕЦЬ, Мілвокі, Віс. 
тефан Юрків, Філяделфія, Па. 

Василь ШИЙКА, Філяделфія, Па. 4 

„ Григорій ВоЙтович, ФІЛЯДЕЛФІЯ, Па. 
„ Йосиф ПОЛЯНСЬКИЙ, Філяделфія, Па. 
„ Антін Ключник, Філяделфія, Па. 

107. Онуфрій Новаковськиії, ІСТ Гемонд, ІНД. 
1Р8. Франко Віркійовський, Лейквуд О. 
116. Михайло Костирка, Трентон, Н. Дж. 
1201 'Михайло Баць, Вудлавн, Па. 
130. Петро Свистун, Ню йорк, Н. й. 
131. Броніслав Гжим, Мускеган Гайте, Міш. 

„ Марія ҐЖИМ, Мускеган Гайте, Міш. 
137. Стефан Терлецький, В. Істон, Па. 
138. Михайло Саламаха, Глестонбури, Конн. 
140. Іван Рудиќ, Янгставн, Огайо. 
141. Теодор Ворко, Дітройт, Міш. 
146. Петро Гищук, Дітройт, Міш.: 
147. Стефан Сідяовськнй, Алентавн, Па. 
„ Олена Пейко, Алентавн, ПА. 
„ Теодор Лось, Алентавн, Па. . ' 
„ Анастазія Грабовинська, Алентавн, Па. 

Анна Бобсляк, Алентавн, Па. ` 
l5l! Катерина Качмарик, Алентавн, Па. 
152. Володимир Сидорович, Нюарк, Ні ДЖ. 
154. Алексій Фринцко. Глен Лайон, Па. 
155.;Пилигі;ДіуцькиЙ, Перт"Амбой, Н.'Дж. 

„ , Петро Ходааь; NEPF Амбой, Н. Дж. 
„ Григорій Федів, Перт Амбой, Н. Дж. 

157. Данило Стрілецький, Бенвуд, В. Ва. 
159. Антін Амброзій, Скрентон, Па. 
163. Іван ДУДА, Філяделфія, Па. 
168. Іван Мацюрак, Перт Амбой, Н. Дж. 

„ Григорій Дячишин, Перт Амбой, Н. Дж. 
171. Василь Бурко, Годійок, Масс. 
179. Йосиф Сокирка, Сейнт Лўіс, Мо. і 

„ Андрій Помірко, Сейнт Лўіс, Мо. 
.„ Др. Микола Клим, Сейнт Лўіс, Мо. 
„ Василь Ґолдак,^ Сейнт Лўіс, Мо. 
„ Иосиф СтефанГв, Сейнт Лўіс, Мо. 
„ Михайло Федина, Сейнт Лўіс, М6. 
„ Михайло Тнндик, Сейнт Лўіс, Мо. 
„ 'Іван Добромідський, Сейнт' Лук, Мо. „ ІВАН Гаргала, СЕЙНТ. Лўіс, Мо. . 

, , Теодор Владика, Сейнт Лўіс, М'о. 
182. Блажко Сущинськйй,'Пасейк, Н. Дж! 

;, Дмитрр Лещишин, Пасейк,ІЧ. Дж. 
„ Лесь`о Сисйн,: Пасейк^ Н. Дж. і 
„ Петро 'Хміль, Пасейк Н. Дж.. . 

192. Микола Німий, Геркімер, Н. йі,. 
195. Андрій Астряб, Піксќіл, Н. И. .,. 
197. Микола Павлбв, Медісон.ТЛЛ. 
200. ЙОС. Паращук,` Вудгейвен, Л. Ай., Н. й. 

„ Петро Господар, Вудгейвен, Н. И: 
„ Стефан Миськів, Вудгейвен, Н. й. 
„ Тимко' Кузенька, Вудгейвен, Н. й. 
„ Стах Жатковський, Вудгейвен, Н. Й. 

201. Михайло Пєх; Колдейл, Па. 
202. Марія Мельник, Овбурн,. Н. И 
206. Ілія Околіта, Вунсакет, Р. Ай. 
211. Полікарп Рій, Стейплетон, С Ай., Н. И. 
212. Анна Канюк, Вілінг, Вест Вірджінія. 

„ Анна Шалева, Вілінг, В. Ва. 
, Марія Вітенко, Вілінг, В. Ва. 

213. Василь Бурбела, Бейон, Н. Дж. 
214. Константин Свитович, Шікаґо, Ілл. 
218. йосиф Заляновський, Іст Янгставн, О. 
220. Юрко Кріль, Шікаґо, Ілл. 

„ 229. Петро ДОЧИЧ, Скрентон, Па. ( 
„ Иосиф Федорович, Скрентон. Па. і 
„ Ілько Гоминьчук, Скрентон, Па. ! ' 

230. Юрій Присташ, Янгставн. О. „ 
234. Петро^ Цнктор, .Елізабет,, Н. Дж. 
238. Стефан Ярош, Бостон, Масс. 1 

239. Микола Волос, ФіЛяделфія,' Па̀ . 
^ „ Петро Мокри'цький, Філяделфія, Па. 

242. Ілько Гарбіст, Фреквил, Па. цч „ ІВАН Ќриба, Фреквил, Па. 
243. Стефан Гасюк, Вест Пулман, Ілл. -

„ Сава Мйляновсь'кий, Вест Пулман, Ілл. 
245. Матвій Скоропад, Трентон, 'Н: Дж. 
247. Павло Хрущ, Вілмінґтон, ДЕЛ. 

„ Теодор Гула, Вілмінґтон, ДЕЛ. 
„ Михайло Кучапський, Вілмінґтон, ДЕЛ. 

' „ Василь Гірник, Вілмінґтон, ДЕЛ. „ ІВАН Гавранко, Вілмінґтон, ДЕЛ. 
.-, „ Михайло Подоляк, Вілмінґтон, ДЕЛ. 

„ Юрій Ящук, Вілмінґтон, ДЕЛ. 
„ Микола Кравчишин, Вілмінґтон, ДЕЛ. 
„ Михайло Біян, Вілмінґтон, ДЕЛ. 

248. ІВАН ІВАНИШІВ, Котсвил, Па.` „ ЙОСИФ Летнянчин, Котсвил, Па. 
249. Пеляпя Войович, Барнесборо, Па 
251. Анастазія Страп, Клівленд Огайо. ` 
255. Лев Бобак, ВЃСТ Н Ю Т О Н , Па.. 
262. Олена Придун, Ансонія, Конн. 
265. Теодор Пташинський, Майнерсвид, Па. 
266. Василь Поцілуйко, Амстердам, Н. И. 
268. Семен Гладчук, Філяделфія,.Па. 
271. Пе'тро Ваіцишин, Елмайра, ИщЛ. - -

Г 1 1 274!'Уіука Максимович, Янгставн, Огайо. 
276л Евѓен Стефанович, Ембридж, Па. 

Y5J1 277. Павло Куркб, Гартфорд, Конн. и 

283. Іван Наогольник, Авбурн, Н. її. `ж 
285. Микола Забич, Фарел, Па,. 
290. Анна Хімяк, Куртіс Бей^ М д ^ . ", 

І2ІЙ. Теодор Медвідь, Дітройт, Шш. 
4 204. Микола Моссора, Ровей, Н Дк. 
299. Іван Сінякевич, Бофало, Н. й.-
306. Аіщрій Антонів, Лінден, R Дж. 

„ Василь МОссора, Лінден, Н. Дж. 
308. Григорій Качмар, Іст Сейнт Лўіс, Мо. 
309. Юрій Федусь, Сагінав, Міш. 

„ Михайло 3. Вагнер, Сагінав, Міш. 
- 316. Теодор Олексин, Рочестер, Н. И . 

„ Олекса Луців, Рочестер, Н . И . 
320. Юліян Дипський^ Болтімор, Мд. 
321. Федір Конів, Фе ніќс віл, Па. ` 

„ Іван Костирка, Феніксвіл, Па. 
824. П)игорій"Григорчук, Філядефія, Па., 

354. Петро Врубліцький, Гарвей, Ілл. 
„ Микола Ярош, Гарвей Ілл." 

363. Михайло Луцишив, Оліен, Н. И. 
364. Михайло Бурко, Клівленд, Огайо. 

„ йосиф Стойка, Клівленд Огайо. 
367. Теодор Когут, Рочестер, Н. И. 

„ Микола Мельник, Рочестер, Н. И. 
„ Григорій Сухарник, Рочестер, Н. И. 
„ Петро Озарів, Рочестер,' Н. И. 

370. Константин Марущак, Ню Гейвен, КоНи. 
„ Іван Кучірка, Ню Гейвен, Кони. 
„ Волод. Березіцький, Ню Гейвен, Конн. 
„ Микола Плуговський, Ню Гейвен, Коїш., 

385. Іван Смігановський, Мінеаполіс, Міни. 
„ . Іван Лозовський, Мінеаполіс, Мінн. 
„ Олекса Пилатюк, Мінеаполіс, Мінн. 
„ Теодор Кохан, Мінеаполіс, Мінн. t ' 
„ Стефан Коцюба, Мінеаполіс, Мінн. . X ; 

(Ќовець буде). І 

XCBIGLI VALLEY 
ПРОГУЛЬКАДО 

WILKES BARRE І SGRANT0N 
В Неділю Падолиста 22-го $3.60 ЗВОРОТНИЙ БІЛЄТ 
Білети добрі лишень на прогудь-

ковім тре ні в обі сторони. 
Лиш. New York 11.43 P. М. Субота 

(Hudson Terminal лишень) 
Лиш. Jcr.ey City 11.55 P. M. Субота 

(Exchange Place Station) 
Лиш. Newark 1 2 . 2 5 A. M. Неділя 

(Elizabeth and Meeker Aves.) 
ПОВОРОТ: 

ЛИШ. Scr.nton 6.00 P. M. НеДІЛЯ 
(Laurer Line). 

Лиш. Wilke. Ваѓт. 6.56 P. M. Неділя 
БІЛЃЃИ ДО набуття В Exchange Place 
або Journal Square. Телефон Інфор-
МаціЙНОГО Бюра Montgomery 7000 

Ш І І ^ Л Ш Е У 
( EAILROACL 

ОЬ-̂ юеИ-ивіі.АПІШМА 

товдяе стрілецьке представден-і 
(не, якого програма буде npo-J 
годошена. Через те, що потріб-
но рщлто рук до праці, взиває-
мо ЩА раз филаделфійських 
стріль'цїв явитися на слідуючі) 
збори. 

4. Щоби відсвяткувати день) 
злуки всіх українських земель, 
який припадає на 22 січня, 
Гурток припоручив В. Галано` 
ви, В. Петрусикбви та М Сви-
стунови війти негайно в nopo-j 
зўмінне з Січового Орґанізаці-
єю, щоби цей деКь відсвяткува-
ти урочисто, спільними силами 
українського филаделфійсько. 
го загалу. І 

5. Гурток рішив висказати 
свою подяку Управі Січового 

ІДому за прихильне відношеннЄ) 
до Стрілецького Гуртка та рі-
шив, що філаделфійські члени 
мають стати членами Січового 
Дому, в якому відбуваються 
всі наради Гуртка. 

6. На запрошеннє фермон-
ської української громади пе-
редане т. Т. Свистуном, ріше-
но взяти участь при святочнім 
відчнненню її. Дому. 

Подається до відома всіх 
українських громад, що на їх 
бажанне Стрілецький Гурток 
вишле свбїх референтів, яКі го-
воритимуть про визвольну бо-
ротьбу. БлизшГуслівія подасть 
писар Гуртка. 

8. Звертаємось до всіх 
Стрільців з проханнєм, щоби Зятнк, Д. ГІавлик, 

r _ г . і.ЧО її - R Ќпѓий 
негайно навязали зносиііи зі 
своїми товаришами в старому) 
краю, та передавали до Гуртка 
всі цікаві йідомости які одер-
жуть від них як також; щоби 
надсилали до Гуртка звідом-
лення про життя наших робіт 
ників в ріжних українських ко-j 
льоніях та національне життє. 

9. Слідуючі збори Гуртка від-
будуться в Січовім Домі при 
Бровн та Н. Френклин Ст., і 
нед'ілю дня 22. жовтня с. р. точ 
но о год. 12. в полуднє. Окре-
мнх повідомлень не висилаєть-
ся. Всім Стрільцям раді. 

Всі українські часописі, 
співчувають нашій праці, про-І 
симо о ласкавий передрук ueroj 
звідомлення. 

За Управу Стрілецького 
Гуртка в Филаделфії: 

Волод. Галан, предс 
В. Петрусик, писар. 

Н Ю ИОРК, Н. `ТІЇ - , І Г Г 

І - ш 
З срібного весілля ̀ для і 

НИХ. ...,!. t o . C-tto-рЧ 

З ‚УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ 
, В ААШЏ. 

ФИЛАДЕЛФІЯ, ПА. 
Звідомленне Стрілецького 

Гуртка. 
На зборах Стрілецького Гур-ТКА,. які відбулись дня 7. ЖОВТ-

р., вирішено слідуючі 
справи: 

1. Гурток приняв до відома 
снравозданнє своїх відпоруч-
ників ПРИ спільнім комітеті СВЯ-
та Першого Падолиста ТА ВПОВ-
ні одобрив їх заходи, щоби у-( 
никнути всяких непорозумінь 
ТА щоби цей день відсвяткува-
ти ЯК найвеличавійше. Гурток 
стверджує, що стрілецькі від-
поручникн робили всі заходи, 
навіть ПРОТИ волі прочих ТОВА-РИСТВ, щоб̀ и довести до згоди. 
Тому стрілецький гурток НЕ бе-
РЕ на себе ніякої відвічально-
сти ЗА всі можливі наслідки ЗА 
спробу розбиття народного СВЯТА. 

З листів, які приходять до 
Гуртка виходить, що Стрілець-
ка організація стрінулась.з МН-
ЛИМ привітом НЕ тільки серед 
Стрільців АЛЕ взагалі с̀ еред НА-
шої американської іміграції. З 
огляду НА поширеннє орґаніза-

принято слідуючі, орґаніза-
ційні постанови: В місцевости 

найдеться найменше 5. 
стрільців має оснуватися Стрі-
лецьясий Гурток, який СТОЯТНМЕІ 

звязку з филаделфійським 
Гуртком. Стрільці, які живутьі 
поодиноко є ПРЯМО членами! Як святкують відділи У. Н. Co-j 
Гуртка в Филаделфії і до негоі юза свої ювилеї? 
платять СВОЮ членську вклад- У к р а - н с ь к е Т-во „Січ", від 
ку і внос до УКР. Національної 2 g 2 у н С о ю з а с в я т к у в а л о џу 
Скарбниці. Поодинокі Гуртки в и л е й ) п я к и й б у д е о б ш и р . 
пересилають членську в к л а д к у . н і й ш а д о п и с ь . Т е п е р т : - ь к и по-: ВНОС до Скарбниці гуртом ЧЕ-ІД щ 0 н а т і м т о р Ж еств і не 
РЕЗ свій Гурток, з а д е р ж ^ ч і а б н а с п р а в и з а г а л ь н о . н а -
для себе 25 ц. вкладки йЃ свою V . . з і б р а н 0 н а „Голодне Се-
адміністрацію. Членська вклад- л ^ старім к р а ю $73.75, я к і в и -

Братство св. Андрея- Перво-
званного, від. 66 У. Н., Союза 
можна сміло поставити за взір 
всім другим. Всі його члени ЦЕ 
свідомі і добрі Українці, які 
радо помагають кождій акції, 
яка змагає до поліпшення до. m 
лі нашого народа. Вони куиу-
валн бонди Національної- По. 
знчкн, вони складали Негайну 
Допомогу, Вони платять точно 
кождого місяця ч^рез цілий 

час народний податок до Об-
еднання. ' 

В одного з наших членів, а' 
то в громадян Івана і Лукії Ла-
зорчик відбулося 24 жовтня 
срібне весілля^ на якім чесні ѓо-
сті не забули при радісній хд.ій, 
лі і на старокраеву недолю та 
зложили $13.25 для гододую-
чих. 

Жертвували по $1: І. Лазор-
чйк, І. Буѓєра, Н. Данилиќ, Д. 
Павлиќ, Н. Біщок, й. Кальброи, 
T v Лазорчик, Т. Смит, .М..Пир-ТКГУ, Т. Берондж, М. Карноль, 3 . 
Желяско; по 50 ц.: І. Чачуна, К. 
Верескля, а М. Биндас 25, Ц. 

На митінґу Бр. св. Андрея 
Первозванного зложили по 
І. Лазорчик, Я. Цомпель, Л. Фе-
диняќ, М. Гандзюк, Ѓнатяк, П. 

Дубас, по 
50 ц.: В. Босий, Д. Биндас, Н. 
Виткович, І. Зборовський і К.. 
Верескля. Разом вислано до 
Обєднання $23.75. 

Іван Буѓєра. 

СИРАКЮЗ, Н. И . 

НЮАРК, Н. ДЖ. 
Чекали 4 ̂ оки наприїзд до 

Америки. 
Дня-1-1-го с. м. приїхало трой 

дівчат з краю до Америки коі 
раблем Леваєтен з Одеська, поі-
віт Золочів, Галичина, а се.Іван. 
на і Софія Вакун та СофіЯ'Сув 
миќ. їх сестра Анна Вакун .телзф 
замужна Голяк, внесла перші аг 
плікації на приїзд до Америки 
дня 11-го падолиста, 1921 ро-
ку і вони чекали 4 роки, опла-
чували розмаїті стемпси в- гро^ 
маді і в старостві і їздили три 
рази до Варшави по віза, але`" 
сього року їх нумер вийшов і 
приїхали. Вони уважають се за 
льотерію та говорять, що п.е-.'. 
реважно нікого не пускають до 
Америки а про Польщу то і не.' 
ма що згадувати. Говорять, щсд 
голод і холод в місті і на .селі, 
а ще до того наспроваджувансі 
до нашого краю Мазурів і наЎ 
роблено для них нових сіл.. 

іський, Ботлер, Па. 
" інессен, Па..; 

ка виносить-$І. річно і місячна 
вкладка до Скарбниці 25 ц. 

З поширенням організації ви-
никла потреба скликання Стрі-
лецького Зїзду; який вирішне' 
би всі організаційні справи та 
да^ відповідь стрілецтва на всі 
біжучі питання нашого наш0" 
пального^ життя. ..Гурток ЗДер-
.тається ще раз з покликом лр{ 
вс'і% Стрільців, щоби негайно 
Г О Л О С И Л И С В І Й вступ до Гуртка 
та рівночасно внсказували сво-
ю думку про потребу скликай-
-ня Зїзду. Филаделфійський 
Гурток рішив, що' найкраще бу-j 
лоб скликати Зїзд з кінцем мі-
сяця лютого або иарта та до 
цего часу перевести повну,стрі-
лецьку організацію. Колиб од-
нак прочі гуртки бажали ЗїздуІ 
скорше, то його буде склиіЦ-
но після бажання загалу Зѓо-
лошення про приступленне до! 
Гуртка негайно слати на адре-J 
су писаря: W. Petrusyk 

адресўі 

слано до краю через нашу цен-
траЛьну організацію „Обеднан-
ня" в Филаделфії. 

У. Н. Союз наш батько, а від-
діли його діти. Коли батько 
взиває нас в, своїм органі 
‚Свобода'! не забувати за наш 
рідний край, ми як добрі діти 
повиіп# слухати і при кождій 
нагоди' памятати на своїх рід-
них в краю. 

Іван Лесюќ. 

НЕРТ АМБОЙ, Н. ДЖ. -

З Падолистового свята на край. 
Невеличка наша громада не 

тільки вшанувала день 1. падо-
листа велќќим святом але не за-
була за голодних та. тих, що 
потерпіли, або терплять за те, 
що не погоджуються з ляцьким 
панованням на наших землях 

Збірка з падолистового свя-
та виносила $77, які вислано до! 
Обєднання з ось таким прязна-

` Ж 

ПОЗІР! РОЧЕСТЕР, Н. Й, ПОЗІР! 
ТОВ. ВІЛЬНІ КОЗАКИ 

ўстроює —— 

М А С Ќ О В И Й Б А Л Ь 
В СУБОТУ, 21 . ПАДОЛИСТА C P , 
SATURDAY, ^ а т н п і Ь ю г ї Н , ^ , 

в гали HAND і CLINTON 

'"ОГ№№ЮООрМІ 
На сей балђ. запрощуес.р,;ійНІ 

Братства і ТоваристРЙ7)Д9,.мн-' 
слспної участи. Хто ПРИЙДИ 
най ќрасшс перебраний, той діч 
стане першу нагороду гроше-: 

ву; буде більше грошевих вагоч 
род. Приходіть всі, а побачимо, 
хто буде найкрасшнй. ( 

Вступ НА БАЛЬ умірковаяяй. 269,71 Комітет Т. В. К. ДОМИ-ФАРШ 
I{SA' 



НАЙЛІПШЕ ОБЕЗПЕЧЕННЕ ; 

С Е О Щ А Д Н О С Т И В БАНКУ. 

В Л О Ж І Т Ь ВАШІ ОЩАДНО-
СТИ Д О Н А Ш О Г О БАНКУ, 
ЗА К О Т Р І ВЎДАЃВ О Д Е Р - : 

ЖУВАТТГ 4 IFFОЦЕНГ. 
НАШ Банк істнуе НОверх 43 
К РОКИ і находиться П І Д 

.наглядом уряду. 

І Д О Л Я Р И ДО ГАЛИЧИНИ 
-К ,:оЛ НА ЎКРАШУ 

пересилаємо почтою 1 телє-
графічно в скорім часі за 
низькі оплати і доручуе-
мо на місце призначення. 

ТЕЛЄІТАФЇЧНА ОПЛАТА 
ВИНОСИТЬ ВСЕГО 7І йѓ. 

Голосіться до: 

T H E S T A N D A R D B A N K 

55 AVENUE В., NEW YORK 
Отворено до 8. год. вечер. 

Д А Р О М ТЕРПЛЯЧИМ 
НА ПРОПЎЌЛИНУ 

PLAPAO на пробу І книжку про 
пропўќлину цілком безплатно. 

СТЎАРЃА PLAPAOPAS е чимось и 
шнм від паса. Є се медичний збірні1 

ТОЃЙ приліплюється сам, щоб сильно 
держати нутренности в животі. — Не-
ма пасків, спружнн або спряжок. То-
му не зсувається, не тре тіла і не гне-
те: кости званої „pubes". Тисячі осіб 
лічилося в хаті успішно, не опускаю` 
денної праці і успіх був навіть в на 
гірших випадках. Мягкий наче аќсам 
легкий до уживання, не дорогий, и 
городжений золотим медалей і пер-
шою нагородою. Процедура ліч 
натуральна, послідовно, пас ста, 
непотрібним. Удозіднимо то, ЩІ 
воримо, посилаючи Вам п р о б н у 
PLAPAO цілком ДАРОМ. Напишіть 
своє назвиско і адресу на купоні 
вишліть почтою днесь. '257,( 

PLAPAO LABORATORIES 
Key 3071 Stturt Bid-., S t Lonit. M 

Адреса 
Відворотна почта принесе Вам проб-

ку PLAPAO безплатно. 

ПОЕТИ І ПОЕЗІЇ. 

Кождий поет, чи він більше 
талановитий, чи менше, має 
вроджений дар поетичний. Але 
жаден поет, навіть найбільше 
талановитий, не може розвину-
тись і удосконалюватись, коди 
не читає творів других поетів, 
а особливо — добрих поетів. 

Навіть набідьші поети писа-
ли свої твори під впливом дру-
гих великих поетів іноді навіть 
других Національностий. 

Правда, не кождий поет вміє 
сей вплив відповідно викори-
стати, але також правда, що 
без того впливу поет остаиеть-
ся на тому початковому .етані, 
на якому вперйе взявся писати 
свої поетичні проби. 

Длятого ся стара але все 
дуже добра вказівка для пое 
тів: Читайте твори других поЄ 
тів, не раз,, але 10 разівt 
всіди останеться золотою гад-
кою. 

Українські поети повинні чи-
тати, як найбільше` твори укра-
їнських поетів. 

В Америці є чимало ўкраїн-
Ських поетів`, а деякі з них вже 
доволі вибилися своїм таланом. 
Котрі виказались більшими у-
спіхами, безперечно більше чи-
тали. Але всі українські поети, 
все, і всюди повинні тямити сі'й 
заповіт: Читати ям найбільше! 

..Теорія українських поетів. 
: Книгарня Свободи мав на j 
сяяаді такі збірники ‚україн-
ських поетів. 

Шевченка (брош.) 
ИЬБОАР T. Шевченка, 707 сторін 
Тж-рнТ-р-с.'ШеНч.в-ш'вз'-охтс^ 
' мах (вогтрові) ААОІ 
ТЯААШ ТАЏНСА ШМЧЕИИВ в 5-ох 

томах, в оправі . . . . 

оправі ...Г.........Ч.Т....... ЗЮІ 

Гіисмим РПТТ ЯТМ а на-
Ї`Ї'?1. FT_?.RO JIREPARYPKBF АИЛЬ-

ЮВИЛЕй ЛЮДИНИ ПРАЦІ. ' 
40-ліття громадянської діяль-

носЃи Д-ра Степана Федака. 

Львівське діло-у ВИДАННЮСЗ 
25. м. м. пише: , 

Сьогодня,' в НЕДІЛЮ' 25. жовт-
НЯ- с. р. ПРЕДСТАВНИКИ ЎКРАЇН-
ських̂ГРОМАДЯНСЬКИХ установ`і 
ОРГАНІЗАЦІЙ ЦІЛОГО КРАЮ скла-
дають привіт О'ДНОМУ з найстар-
ших і найбільш ЗАСЛУЖЕНИХ РО 
бітників НА рідній НАРОДНІЙ ни 

ЦВІ д-рові СТЕПАНОВІ Федакові — 
ПРИВОДУ 40-ЛІТНІХ РОКОВИН 

його ПРАЦІ. Сорок літ — ЦЕ 
ШМАТ ЧАСУ! ПЕРЕД ТИМ, ЩО ПЕ 
РЕЙШОВ ЦЕЙ ДОВГИЙ-ПРЕДОВГИЙ 
шлях ВАЖКОЇ МУРАВЛИНОЇ ПРАЦІ 
У НАЙВАЖЧИХ УМОВИНАХ І ЗАЛИ-
шив ПО ВИБОЇСТІЙ ДОРОЗІ НЕЗРУ-
ШНМІ ПАМЯТНИКИ — СЛІД З ПО-
ШАНОЮ ПОКЛОНИТИСЬ ЯК ПЕРЕД 
КАМІНЯРЕМ. 

СИН БІДНОТО НАРОДНЬОГО УЧН̀-
ТЕЛЯ, ВТРАТИВШИ В 14-ІМ РОЦІ 
СВОГО БАТЬКА — ВІД МОЛОДЕЧИХ 
ЛІТ ПРОБИВАВСЯ КРІЗЬ ЖИТТЯ ВЛА-
СНИМИ СИЛАМИ, ДОПОМАГАЮЧИ 

Й МОЛОДШІЙ РІДНІ ТА ПРОН-
ІЧИСЬ БЕЗТАЛАННЯМ-НЕДОЛЕЮ 

СВОГО НАРОДУ. НЕ МРІЙНИК І 
ФАНТАСТ, А ТВЕРЕЗИЙ ІДЕАЛІСТ І 
ЗДОРОВИЙ ОПТИМІСТ, ЩО БАЧИВ 
РАДІСТЬ ЖИТТЯ І ПРАЦІ І ВІРИВ У 
ПОБІЛУ ЧЕРЕЗ ПРАЦЮ — ЗДОБУТЕ 
ТЕОРЕТИЧНЕ ЗНАННЯ РІШИВ БУВ) 
ВИКОРИСТАТИ ДО СТЃВОРЕННЯ НО-
ВИХ ДІЛЯНОК І НОВИХ ВАРСТАТІВ 
ПРАЦІ, ЩО ДАЛНБ ПРОЖИТОК БЕЗ 
ПОСЕРЕДНІМ РОБІТНИКАМ ТА СКРІ 
ПНЛИБ СИЛУ НАРОДА. ВІН БУВ ОД 
НИМ ІЗ ПЕРШИХ, ЯКІ ЦЮ СИЛУ БА 
ЧИЛИ ПЕРЕДУСІМ В ЕКОНОМІЧІ 
ОРГАНІЗОВАНОСТЕ ГРОМАДЯНСТВА. 
І ВІН БУВ ОДНИМ ІЗ ПЕРШИ 
ЗРОЗУМІЛИ ВЕЛИКАНСЬКУ ВАГУ 
СКУПЧЕННЯ УКРАЇСЬКОЇ ЗЕМЛІ 
РУКАХ УКРАЇНСЬКОГО ХЛІБОРОБА 
ТОМУ ТЕЖ МИ БАЧИМО ЙОГО ПО 
МІЖ ОСНОВИНЌАМИ НАЙПОВАЖНІЙ 
ШИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНСТИТУЦІЙ ЯІ 
„НАРОДНЯ ТОРГОВЛЯ" І „ДНІ 
СТЕР" І ТОМУ ВІН, ЯК АДВОКАТ, 
ГОЛОВНУ УВАГУ ЗВЕРНУВ НА МОЖ 
ЛИВОСТН ВИКУПУ ПОМІЩИЦЬКО' 
ЗЕМЛІ, НА ПАРЦЕЛЯЦІЙНІ СПРАВИ. 
НЕМАЄ МАЙЖЕ ТАКОГО КООПЕРА-
ТИВНОГО ТОВАРИСТВА, ПРИ ОСНУ 
ВАННІ ЯКОГО ВІН НЕ СПІВПРАЦЮ 
ВАВ БИ. „ДНІСТЕР" — ЦЕ СТОРІНКА 
ЙОГО ЖИТТЯ, ЯКУ ТРЕБА БИ ОПИ 
СЎВАТИ ОКРЕМО ЗОЛОТИМИ ЛІТЕ 
РАМИ. СКІЛЬКИ ВІН НАЇЗДИВСЯ ПО 
ВСІХ ЗАКУТИНАХ КРАЮ І СКІЛЬКИ 
КОШТУВАЛО ЙОГО СИЛ, ЗДОРОВЛЯ 
І ВЛАСНОГО ГРОША, АБИ ЛИШЕ 
СПОНУКАТИ БАЙДУЖИХ ЗАСКОРУЗ-
ЛИХ ЛЮДИЙ ЗДВИГНУТИ СИІЛЬНИ 
МИ СИЛАМИ ОСНОВНИЙ ФОНД 100. 
ОСЮ КОРОН ЦІЄЇ ІНСТИТУЦІЇ! 

ВИЗНАЧАЮЧИСЬ НЕВИЧЕРПАНОЮ, 
ДІЙСНО ПОДИВУ ГІДНОЮ ЕНЕРГІЄ) 
Д-РА СТЕПАНА ФЕДАКА. ПРОТЯГОМ 
цілих ТИХ СОРОК ЛІТ НЕ БРАЌЎВА-
ЛО НІДЕ, ДЕ ТРЕБА БУЛО ФАХОВОЇ 
ПОРАДИ, МАТЕРІЯЛЬИОЇ ДОПОМО-
ГИ, МОРАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ. СТАВ-
РОПІГІЯ, ЗАХОРОНКИ, ШКОЛИ, У 
КРАЇНСЬКІ ІНВАЛІДИ, ПОЛІТИЧН 
ВЯЗНІ — ТРЕБА БИ НАВЕСТИ ДОВ-
ГИЙ РЕЄСТР ТИХ УСТАНОВ, ОРГАНІ 
ЗАЦІЙ, КОНГРЕГАЦІЇ'Ѓ І ПОШКОДО-
ваних ПРИ НАЦІОНАЛЬНІЙ РОБОТІ 
ГРОМАДЯН, ЯКІ МУСЯТЬ БУТИ 
ВДЯЧНІ ЙОМУ. ПОКЛИКАВШИ ДО 
життя в ЧАС НАЙГІРШОГО ЛИХО-
ліття „ГОРОЖАНСЬКИЙ КОМІТЕТ' 
РОЗВИНУВ НА ШИРОКУ СКАЛЮ ФІ 
ЛЯНТРОПІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ,, БАЧУЧИ 
в ній, ЯК У КОЖНОМУ СВО МУ КРО 
ЦІ, НЕ ДОБРОВІЛЬНУ ПОЖЕРТВУ, 'с 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ‚ОБОВЯЗОК. ЗА 
сповнювання НАЦІОНАЛЬНОГО О-
бовязку ВІН ДІЖДАВСЯ БУВ І ТЮ-1 

ремних днів. 
Суворий ФАХОВЕЦЬ-ЕКОНОМІСТ 
одночасно великим поќлон-

ником Музи: співу, музики, те: 
атру. Др. Степан Федак не звите 
пропускати ні одної нагоди, де 
треба підкреслити власним 
прикладом потреби підтриман-
ня` рідного мистецтва. Розумі-1 
ючи значіння маніфестаційних"! 
обходів ИоТо можна було ба 
чиѓй Оўќвально на ножному на 
тональному святі. 

Др. Степан Федак належить! 
до тих нечисленних одиниць, 
Щбдо ТАЌ важко сказати: леї 
кінчається їх ігаціонвльио-гро-І 
мадяпська діяльність, а де по 

Ьиюетьси приватне лгитгя. Хай І 

Федак, для якого нема такої пе-
решкоди, задля ЩОІ Він не від 
відав.би що дня своєї старець` 
І'Кої мами і який з 'геройським 
спокоєм терпів удари, що си 

їлись на нього за вчи'нки його 
найблизших, зроджені з патрі-
етичного почування,—є СПРАВЃІ 
ді зразком сина й батька укра-
їнськоі родини. 

40 літ минуло з того часу, 
коли др. Степан Федак сміАи-
вою ходою вступив на буряном 
по^ослніг і терням засіяний 
in-ifx. Нині, по 40-ох роках, ми 
БАЧИМО д-ра Ст. Федака таким 
сайим, що Й давно колись: 
завжди метким, енергійним, ро,-

Д О П И С І Ѓ 

Р А Ч Е С Т Е Р , Н. И. 

Про Український Хор в Рачес-
тер І його вистави. 

ПЕРЕГЛЯДАЮ КОЖНЕ ЧИСЛО СВО 
ББДИ, ЧИ ХТО З НАШИХ ГРОМАДЯН 
НЕ ТУРЌНЕ ДЕЩО ПРО ВИСТАВУ УК-
РАЇНСЬКОГО ХОРУ П. З,: ПОВЕРНУВ 
ІЗ СИБІРУ. ХОТЯЙ ВОНО ВЖЕ Й 
ПІЗНО ПИСАТИ ПРО ХІД ВИСТАВИ, 
ТА ОДНАК- ДУМАЮ БОДАЙ ТОРКНУ-
ТИСЯ ЦЕГО, ЩО НАДАЄ КОЖДІЙ 
ВИСТАВІ ПОВАГИ. . 

УСЯКА ДОБРЕ ВИКІНЧЕНА РОБО-
БІТЛИВНМ, БЕЗКОРИСНИМ, БАДЬО-' ^ Б У Т Н З Р О Б Л Е Н А Л Ю Д Ь . 
РИМ І ВЕВЕЛИМ. ЧИЙ ВІН БУВ — F 
ТИМ І Є. ХАЙ-ЖЕ ДОВГІ РОКИ ЗА-
ЛИШИТЬСЯ ТИМ САМИМ І ХАЙ ЙОГО 
СИЛИ, ЕНЕРГІЯ Й ЖИТТЄРАДІСТЬ 
ДОЗВОЛЯТЬ ЙОМУ ЩЕ ДОВГІ РОКИ 
СЛУЖИТИ НА СЛАВУ І ДОБРО УКРА-j 
ЇНСЬКОГО НАРОДУ. 

С А М О В Б И В С Т В О В Д Е Н Ь С О -
тих рс-ковин. 

ВЕЛИКУ СЕНЗАЦІЮ ВИКЛИКАЛО В 
ІТАЛІЇ САМОГУБСТВО СТОЛІТНЬОЇ 
АННН КОНТІ, ЩО ЖИЛА НЕДАЛЕКО 
БЕРГАМО. БЕЗПОСЕРЕДНЬО 
ТОРЖЕСТВІ З НАГОДИ СТОЛІТНЬОГО 
ЮВИЛЕЮ ЎРОДИН ЗАСТРІЛИЛАСЯ З 
РЕВОЛЬВЕРУ. ОСТАВИЛА КОРОТКИЙ 
ЛИСТ, У ЯКІМ ПИШЕ,-ЩО ВЖЕ ЗМУ-
ЧНЛО її ЦЕ ЖИТТЯ І ЗАТУЖИЛА ЗА 
ИНШНМ ЖИТТЯМ, ЗА БОГОМ. 

МИ, КОТРІ МАЮТЬ ПРАКТИКУ ТУ 
РОБОТУ В ДІЙСНОСТИ ВИПУСТИТИ 
ЗІ СВОЇХ РУК ЯК ВИШЛЮФОВАНИЙ' 
КРИШТАЛЬ. 

ЦЕ МАЄТЬСЯ З УСЯКИМИ НАШИ 
МИ ТОВАРИСТВАМИ, ХОРАМИ, АМА-
ТОРСЬКИМИ КРУЖКАМИ, І УСЯКИМИ 
ІНШИМИ ТОВ'АРИСТВАМИ. 

УКРАЇНСЬКИЙ ХОР В РАЧЕСТЕР 
ЗАСЛУГУЄ НА ГРОМАДСЬКЕ ПІДПСР-
ТЄ З БОКУ НАШОГО ГРОМАДЯНСТВА 
ЗА УМІЛУ ПРАЦЮ, НЕ ТІЛЬКИ МИС-
ТЕИТВА, АЛЕ Й НА ПОЛІ ГРОМАДСЬ-
КІМ. ОТ ХОЧБИ ЦЕ, ЯК ДОВІДУЮСЬ, 
ХОР БУВ НАНЯВ ДЛЯ СВОЇХ ПІД-
ПРИЄМСТВ ДВІ СУБОТИ, ОДНАК 
ДРУГІ МІСЦЕВІ ТОВАРИСТВА НАНЯ-
ЛИЙСОБІІЦІ САМІ ДНІ, ТА ХОР, 
ЩОБИ ПОКАЗАТИ СОЛІДАРНІСТЬ 
ГРОМАДСЬКУ й СВІДОМІСТЬ, 

кликав свої підприємства, на 
день пізнійше. От примір для 
других товариств. Щодо Хору{ 
то він кождому відомий в на-

іій громаді з концертових вис-
тупів. Та він відомий і в чужих, 
котрі мали нагоду чути Хор ej 
гаді Амалгамейтед з нагоди 
обходу юніею російської рево-
люції. На те свято був запро-
шений наш Хор. Там він відспі-
'вав українські цісні і саля не-

ііЄ`вувалась від оплесків, так 
що я самий нур, як приступали 
люди до диригента Хорўд. Со 
рочннського і заявляли, що ні 
що їх ТАК не захопило на тім 
святі як наш Хор, бо це не хор, 
А музика. N 

Воно і справді якийсь чудний 
тон Хор. Так сядеш, слухаєш, 
починіє хор спїв, думаєш, 
щось `нове, пічне якусь - пісню, 
що ще не чув, аж вслухуєшся, 
де там, пісня не нова, а чогось 
звук пісні інший, і думаєш, що 
не людські то голоси, а музичні 
інструменти. 

КАРТИНА 20x24. В 17ох КРАСКАХ, ЛИШЕ ЗА ОДНОГО ДОЛЯРА ($1.06). 
500.00 доларів надгородн тим, котрі займуться розггродажсю сих пре-

красігих образів. Перша надгорода 150.00, друга 100,00, трста 75.00, че-
тверта 50.00, гаѓга 40.00, шеста ЗО.ОО, сема 2р.00, осьма 15.00, девята і де-
сята по 10.00. — Хто продасть найбільше, той дістане першу ішлгороду. Хто 
менше, той другу, І т. д. Поза надгородн, даємо ще И9% від nfjoflairf. ГізошІ 
посилаєте нам тоді, як продасьтс образи. На покриття пересилки посилайте 
2.00 в листі. День надгородн буде проголошений в часописі.—Голоситися до: 
UKRAINIAN BAZAR. 2248 GRAYLING AVE., DETROIT, MICH 

РУССКО-УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР Щ І Я П І С Т А 
Від ревматизму, жолудка I нервових с-абостий І т. д. лічу успішно під 
гарантією, як мущнн, женщин і дітий. — На отримані листи з других 

міст даю потрібну кояпетентно-лікарську пораду даром. — Адрес: 

OR. A. KUZNECOVV, 325 Е. 1ОТН ST., NEW YORK, I U . 
Урядові години: щоденно рано від 9. до Є. вечер. В неділі від 10—1 попол. 

P. S.: — Офіс знаходиться ка 10-тій ўлиці між Ввнями „А" вс „В``. 
266— Вступіть до офісу: (Dr. R. BLECHSCHMTDT). 

ДР. Й О С И Ф М І Л Л Є Р 
49 Е. SEVENTH STREET. NEW YORK CITY. 

НАЙНОВІИША М Е Т О Д А , Б Е З НОЖА, Б Е З М Е -
дициті, С Т О С О В А Н А у вах НАВІТЬ НАИ-
тяжших Н Е Д У Г А Х МУЩИН, жінок і дттии. 

Ся метода знаменито помічна, без потреби 
оперований в ріжних слабостях мущин, женщин 
1 дітий. 

Всі, що підупали на здоровлю, без ріжниці 
чи їх хороба триває довгий чи короткий час — 
нехай не попадають в зневіру. З найтяжшої сла-
бости можна повернути до здоровля, коли вла-
стива причина хороби є добре розпізнана. А 
місце і причину Вашої хороби покаже як най-
докладнійніе нововинайдений інструмент НЮ-
РОКАЛАМЕТЕР. : 

Душе много мущин, жінок I дітий ( І Н СЕЙ 
Сот_Н і t І г 

З а х о д і з яовірєм до офісу враН з кревними і вяиго-
мимн — нехай вони також переконаються Па ВМЄИИ отн. 
- Офіс отвертий кождого дня від 9ЧЯ рано до 

8-ої вечер; в неділі 1 свята від 9-ої до 1-ої попол-. 
Адрес: 1 159— 

Т . Д Ш М Щ І И П И 

ТЕПЕР ПАРУ СЛІВ ПРО ДРАМУ: 
ПОВЕРНУВ ІЗ СИБІРУ. ДРАМА ДО 
СИТЬ ЦІКАВА І НЕ'ЛЕГКА ДО ВІДІГ-
РАННЯ. НЕРАЗ, БАЧИВ УЖЕ ЗГАДА 
НУ ДРАМУ ТА ДУМАВ, ЩО НЕМА В 
НІЙ НІЧОГО ВАРТНОГО. ОТАК СОБІ 
ПИСАНЄЧКО. ТА КОЛИ БАЧИВ, ЯК 
ЦЮ ДРАМУ ГРАВ ХОРДЗ РАЧЕСТЕР, 
ТО ДУМАВ, ЩО ЦЕ ЦІЛКОМ НЕ ЦЯ 
ДРАМА, ЩО ЗОВУТЬ: ПОВЕРНУВ ІЗ 
СИБІРУ. РУХИ КОЖДОГО АМАТОРА 
НАДАЛИ ТАКУ ВАГУ ДРАМІ, ЩО ЧА-
РЎВАЛИ КОЖДОГО ПРИСУТНОГО. 
СПІВИ В ЗГАДАНІЙ ДРАМІ ПЕРШИЙ 
РАЗ Я ЧУВ, ХОТЯЙ БАЧИВ ЗГАДАНУ 
ДРАМУ РАЗІВ ПЯТЬ В КІЛЬКОХ МІС-
ТАХ. 

МУШУ ПРАВДУ СКАЗАТИ І БЕЗ 
ВСТИДУ ПРИЗНАТИСЬ, ЩО ПЕРШИЙ 
РАЗ Я В АМЕРИЦІ БАЧИВ, ЩОБ ТАК 
СТАРАННО І УМІЛО ХТО ВМІВ ВЗАГА 
ЛІ ГРАТИ НАШІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ 
РАЧЕСТЕРСЬКА ГРОМАДА МУСИТЬ 
БУТИ ГОРДА, ЩО ПИШАЄТЬСЯ ТА-
КИМН ГАРНИМИ ЛЮДЬМИ, ЯК СПІ 
ВАКІВ ХОРУ, КОТРІ СТОЯТЬ НА РІВ-
НІ З ДІЙСНИМИ АРТИСТАМИ. 

ТОМУ БАЖАВБИ Я, ЩОБИ ХОР 
СТАРАВСЯ ЧАСТІЙШЕ ВИСТУПАТИ 
ПЕРЕД ЛЮДЬМИ НА СЦЕНІ. ЗАЧУВА-
Ю, ЩО НА 22-ОГО С. М. ХОР ЗАДУ 
МУЄ ВІДІГРАТИ ДРАМУ: ДУШОҐУ-
БИ. ЩАСТЬ БОЖЕ, МНОГО ЛЮДИЙ 
А Я ПЕВНО НЕ ПРОПУЩУ НАГОДИ, 
ЩОБИ НЕ ПОДИВИТИСЬ НА СВОЮ 
РІДНУ ДРАМУ. 

РАЧЕСТЕРЦІ: — ХАЙ ВАС НЕ 
БРАКНЕ НА ЗГАДАНІМ ПРЕДСТАВ' 
ЛЕННЮ. ПІДІПРІТЬ СВІЙ ХОР, 
МАТИ-МЕТЕ СЛАВУ НА ЦІЛУ АМЕ-
РИКУ! 

ЗНАЮ ВЖЕ З ПОПЕРЕДНІХ ЧАСІВ 
МОГО ПОБУТУ В РАЧЕСТЕР, КОЛИ 
ЗАХОДИВ НА ЯКЕНЕБУДЬ ПРЕД-
СТАВЛЕННЕ, ЩО УСЕ ТРЕБА БУЛО 
ЗВЕРТАТИ УВАГУ ЛЮДЯМ, ЩОБИ 
УВАЖАЛИ НА ДІТИЙ І Т. Д,, ТА ЦИМ 
РАЗОМ ЛЮДИЙ МОВ ХТО ПОПРИ-
КОВУВАВ. САМ КОЖДИЙ СОБІ СТЗ-
ВИВ ПИТАННЯ. ЧИ НЕ ПЕРШИЙ РАЗ 
БАЧУ ЛЮДИЙ, ЩО РОЗУМІЮТЬ, ЩО 
ЦЕ УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР. 

НЕ ЗНАЮ, ЧИ ЦЕ АМАТОРИ ЛЮ 
ДИЙ ПРИЧАРУВАЛИ, ЧИ В ДІЙСНОС-
ТИ РАЧЕСТЕРЦІ НЕ ТО, ЩО̂ЗЕМЛЯ-
КИ З ДРУГЦХ МІСТ. 

Гість З околиці. 

ВГД РЕДАКЦІЇ. 

Український Хор В Рачестер 
зорганізував і веде вельми та 
лановитйй диригент д. Copo-j 
чинський, бувший член Ўкраїн-
ської Національної Капелі під 
управою д, Од. Кошиця. Сей 
Хор цід кйрмлю д. Сорочинсь-
кого вистулаа'з концертом лід-
час конвенції У. Н. Союза в Ра-
честер, Н. Й, Всі делегати, що 
були на сьому концерті, безце-
речно признають, що буди рча-
роваяі .співом сього хору. Д. 
Сорочинський ледви кілька ти-
жнів учив сей хор` тих` пісень, 

‚що їх співав йа концертіў а вся-
кий мусить пО совісти призна-
,ти, що щодо артистичного ви-
кінчения не дорівнали-б йому 
другі хори, хЬтяйбЯч вчилися 
роками. Було'видно, чого може 
де верш йти дійсний талан д. Со-
рочяисьиаго. Тому було-б ДСгб-
ре, якби другі громади запре-' 
шували до себе хор д. Соро-

і брали собі з нього 

НЮАРК, Н. Д Ж . 

Поможіть локінчити Народний 
Дім в Денисові! 

Мало находив я людий з Га' 
личини, щоб не чули про Дени-
сів. І не дивниця, ніяке друге 
село в Галичині не має такої ці-, 
кавої історії і такого значіння 
в нробудженню. галицького се-

І, як Денисів. 
В ньому заложено першу ук-

раїнську читальню в Галичині 
заходами поќ. Оснпа Витошин-
ського, далеко ранше як зорга-
нізовано тов. Просвіта, що піз-
нійше піклувалась закладу ван-
нем читалень по селах. Резуль-
тати сьої читальні для села бу-
ли кольосальні, вона привела 
село до такої національної сві-
домости, господарського доб-
робуту і тверезости, що Деки-
сів. на добѓі роки оставався взо` 
ром і прикладом не лиш для о-
колиці, але і для краю. Та ще 
більше став голосним Денисів 
своєю музикою та хором, заве 
деними тим самим О. Витошин-
ським. Денисівці перші уря-
джували народні концерти 
цілій Галичині і скрізь розсила-
ли своїх спів'аків, щоби сі за-
кладали такіж хори' по галиць 
ких містах і селах. З ріжних 
сторін Галичини - приїзджали 
люди до Денисова на науку хо 
рального співу і звідси розво 
зили з собою те культурне при 
дбаннє, яким пишався Денисі 
Війна далась в знаки сьому се-
лу більше, як кому иншому, не 
лише що знищено всі народні 
інституції, але і досі Поляки 
стережуть пильним О К О М село, 
щоб його параліжувати і не да-
ти прийти до давньої сили і на 
ціонального становища. Поѓро 
зи, заборони, кари і карні екс 
петиції навіщають село часто, 
та люди не тратять духа, охо 
ти і енергії, щоб зберегти ту 
культурну висоту, на якій вони 
ранше стояли. Скоро Знай пі 
лась змога по війні, майже всі 
народні встанови привернено 
до життя і село стало заходи-
тись будувати Народний Дім, 
деб сі встанови притулити. Ко 
оиератива, читальня, театраль-
на саля, молочарня, сиротинець 
і пр. вимагали просторого бу-
дннку і Денисівці застосували 
ся вірно до сих вимог. 

Розпочали і довели до поло-
вини будову, яка по скінченню 
має коштувати до 50,000 золо 
тих. Та прийшли лихі часи, 
здирства уряду, неврожаї при-
вели людей до зубожіння, так 
помимо найлучшої волі село 
не всилі наразі ціли осягнути— 
дому докінчити. 

Правда, комітет віднісся 
просьбою до своїх земляків за 
морем, щоб прийшли їм в' 
міч. Та на селі кличі не всі і не 
по найбільшій змозі відізва 
лись денесівські люди в Аме 
рнці і Канаді. Всего на всего зі-
брано і вислано около $ЗОО.ОО, 
що супроти суми, якої потріб-
но на докінчення дому, явля 
есь дуже малою. Будучи в Де-
ннсові, оглянувши дім і прові-
ривши рах'унки комітету, я мо` 
жу певно сказати, що акція ве-
десь в найлучціім порядку і в 
певних руках. Знаючи прикре 
положеннє села, а з другого 
боку значіннє сього дому не 
лиш для самого Денисова, але і 
околиці, отсим звертаюсь де 
денисивських людей в Амери 
ці і Канаді, як також до всіх, 
що відчувають вагу сьої важної 
справи, щоби помогли докін-
чити Народний Дім В Денисові. 

Датки на сю ціль потреба по-
силатн на адресу: Павло Варе-
Ниця 6 Clinton St., New York," 
N. У. 

Василь Кузів. 

НОВІ стінні календарі, шість 
ден доляр. Щойно В И Й Ш Л И кап! 
українських славних Л Ю Д И Й . П 

ДОМУ Є О П И С Ї Х Ж І Г П Я і теорії: „ 
вано в українськім стилю. І Ції. 
краса для кождої'хати 100 за І 
лярів. Непродаиі беремо назад 
мовляйте зараз. Sicbowy в_-.г 7А St., New YoA, N. Y 'З 

ПО- ПРИЧИНІ аідїзлу д„ г 

краю прЧід'ам WlndoirCle-niiiK ім г 

і меблі з 4 кімііат, яешеяо тля С. , 0 , 

ARD., РІП.burgh. Гџ. -,,- nn 

ПРОДАЄСЯ в старіч КР.,,. .., 
ність в селі Мушинќа, н і і; , 
Саич. Хтоб хотів купині СК. pv.i-it.iii 
прошу голоситися до: .‚.'‚'а.-,; GEORGE KOSTYSHAK. 

Т30 P_clfie St. SUmford, Conn 

ПОШУКУЮ Івана Гімн-, 
вого сина з еста Витівка, по 

Хтоби про нею ЗНАВ, АЃ. 
зволить зголоситись Д О 

HARRY POEOZIAK, 
P. О. Box 88, В.І1.І 

А ПРОДАЖ корнеровііЯ 
різницький і МАСАРСІ кпи Т.І 
разом з машинами, кіт.том і н̀. і 
ю до масарськнх виробів, лі m 
краІнСька, патьсі.ка і славинп . 
невнй оборот $1000. Голоситі 
J . GOTZ, 169 Атоп Are., New.r 

КАТАР 
М І Х У Р А 

Мущкнн! Короні ІЬ се-
бе перед всіми зараззн-

виин хоробанн. 

SANYKITV 
Охороняч для мущин. 

Дає найбільшу ОХОРОНУ 
Велика рурка 35 цні 

Kit ( 4 4 ) $1.00 
У всіх етиках абі 

S-o-Y-Kit, Dept. В. 
92 Вггктлп St., 

New York 
Пишіть по циркуляр циркуляр І 

`РОПІІІі і 
Н Е П О С И Л А Й Т Е 

ЗА СЕ ЗОЛОТЕ 14 КАР. ПЕРО З ВАШИМ ІМЕНЕМ. 
Безплатно 14 кар. золою 

Для обзнакомлення пуб.н 
в нашим чудовим пером ИР 
кладаемо його, КОТРЕ сго 
$3.00, лшиснь за $1.7.'.. К;. 
сего витиснемо іі.ШІС їм, 

і буквами НІ 

. САМ гарантуєм 
і е 14 кар. За ту сам;, цін 
шлемо дамське псі`., з ВОЗІМ 
чуваним кільцем для і 
ки. Не посилайте ЦСІИ 
шень імя і адресу. Зал її 
аж при підборі пера SI 75 
посилку або коли приш it 
гроші, пересилку оплатим . 
мі. Коли будете НСВД. 
звернемо гроші. Гліом ЇМ 
подарунки для рідних і. КРЛ 

Замовляйде і пншіт^: 261 
THE BR1TMOR CO., Dept. U. 

286 — 5th A..., New York, N. 

СТ І Н Н І 

К А Л Е Н Д А Р І 

на рік 1926 
В Ж Е В И Й Ш Л И З ДРУКУ. 

Маємо на складі ЗО ріжнородних ка-
лендарів на 1926 рік. Каленла;чкм 
друкований по українськії, свята о-
значені червоними буквами. 

Ціна за один календар ЗО ц. з пе-

Х О Т Я Т Ь 8І 

і для тих, III 
ѓтиса продажню КАЯЕИДАРІІ 

—_ даром спис стінних КА.ІИІ 
дарів по гуртовій ціні. За ППНСРСДНІН 
надіеламнеМ 55.00 вишлемо ;.0 шо 
охазовнх календарів, ШОБНСІ.ІС огля 
нули; а опісля замовляли бліьше ЧИ 
сяо. Замовлення посилайте і 
су: W 

ПНого жо У О Л И Я погі"н.-.т" І 

ПЕЙВ-ЕКСПЕЛЛЄРОМ 
Нп пЬрпг-б пан: пѓосѓўлі: т:.в-
-лито сього дом.шікм-і, Л ІКУ . 
ѓдо' ОИЛЛІТІІ КОЯГКІІПЦІЙ. 
ВІД І 70ц п П Г Г Г И К Е І . Глидіть а. 
тоугоіеліпж4 пик Яшр. 

P. AD. RICHTER І CO. 
Вп-г, ft South Sth Sn. 

Brcoklyn. N. Y. 

Відилнта. 
Син покійного богача за-

ручився з убогою дівчи-
ною. Його брат замісць баЖань 
ліслав короткого листа з доко-
рами, в якому вирікався брата. 
При кінці ЛИСТА написав: „Бать-
кч) в гробі обернеться". Кілька 
літ пізнійше залюбився моралі-J 
зуючий БРАТ також у вбогій 

Ѓдівчині, і пе ТРЕБА було Ждати 
і він заручився. Замісць1 

ЮЛІЯ ЯРЕМА 
РУСЬКИЙ П О Г Р Е Б Н И К 

чпишм-и- КЕРНЧІ JHA 
ВЕСІ ЛЯ ХРЕСТИНИ і ВСЯКІ 

, Д Р У Г І З А Б А В И . 
l S f t 7tb ST- NEW YORK CITY 

Or-b-rd 1Ш 


